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Zorgzaarnherd als plrcht of als mnerlrJke keuze 

COLUMN 
mr. H.Th. ten Hagen-Pot 

Zorgzaamheid als 
plicht of als innerlijke 
keuze? 

·over de (on)macht van een nieuwe elite.' 
Onder deze titel hield minister mr. drs. 
L.C. Brinkman van WVC 1n oktober van dit 
jaar een persoonlijke beschouwing over 
'De zorgzame samenleving'. De minister 
nep op tot een nieuw sociaal elan. De rede 
werd met instemming en met wrevel be
groet. 

lnstemming, omdat het hier gaat om 
een zeer fu ndamenteel gegeven van 
mens-zijn de opdracht om oog voor el
kaar te hebben 1n goede en in slechte tlj
den. Afwijzend waren reacties, die uit de 
rede en de gekozen bewoordingen een 
negatieve instell1ng ten opz1chte van de 
buitenwereld' beluisterden. 

De rede is inderdaad in negatieve ter
men gesteld. Er klinkt pess1misme 1n door 
over een samenleving die egocentrisch 
zou ziJn, waarin wiJ geen oog meer voor el
kaar Willen hebben, waann ieder aileen 
voor z1chzelf opkomt en n1et de vreugde 
zret om veel voor elkaar te betekenen. 

Tegenover die samenleving pleit de mi
nister voor een nieuw sociaal elan: men
sen behoren voor elkaar te zorgen. Voor 
hem is het daarbij vanzelfsprekend dat het 
mstrument bezuinigingen 'de zorgzame 
samenleving' een handje kan helpen. De 
zorgzame samenleving moet, is een plicht, 
zo lijkt de m1n1ster te willen zeggen. Hij for
muleert ook wat de norm is: het IS beter 
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zelf te sporten dan aan de lijn toe te kijken. 
Ju1st d1e normstelling, dat accentueren 

van plicht en het aangeven waaruit die 
plicht dient te bestaan heeft miJ aan het 
denken gezet. 

Wij kennen allen het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan. Het waren een 
pnester en een leviet, die de arme, be
roofde man aan de kant van de weg lieten 
liggen. Het was hun dure plicht hem te hel
pen, maar zij deden het niet. Het was de 
Samaritaan, die vanu1t innerlijke keuze, 
vanuit zijn zelfstandige wil besloot de be
roofde te helpen. Deze parabel heeft mij 
over de rede van Brinkman in verwamng 
gebracht. lmmers: een opgelegde plicht 
laat geen vrije keuze; garandeert ook 
geen hulp. 

De attitude van de priester en de leviet il
lustreren dat. Hulpverlening, zorgzaam
heid vereist 1nnerlijke overtuiging, vereist 
het kunnen maken van eigen keuzen. Het 
lijkt een tegenspraak, een paradox, maar 
zorgzaamheid IS het serieus nemen van 
de ander en dat vereist een serieus nemen 
van Jezelf, van de eigen ontplooiing en 
zelfstandigheid. Oat schept de grondhou
ding om open te staan naar anderen, zijn 
of haar noden en mogelijkheden te zien. 
Oat schept ook de grondhouding om 
'hulp', zorg te aanvaarden en die hulp niet 
te beleven als een 'vernedering', als af-



hankelijkheid. Zorgzaamheid is derhalve 
te benaderen vanuit de verwachting dat 
ontplooiing, het tot ontwikkeling brengen 
van menselijke mogelijkheden het klimaat 
schept waarin zorgzaamheid ook daad
werkelijk gestalte krijgt. 

Oat is een zware opgave. Daar probe
ren wij in de opvoeding de bas1s voor te 
leggen. Zo verplaatsen ouders zich in het 
kind Van complete afhankelijkheid groeit 
het kind onder de zorgzaamhe1d van de 
ouders tot een zelfstandig persoon Eerst 
houden de ouders voor het kind de lepel 
vast, nemen het kind aan de hand mee 
naar school, helpen bij het huiswerk 
Daarmee leert het kind het zelf te doen. Zo 
leert het k1nd ook oog te kriJgen voor de 
ander, zelfstandig keuzen te maken Zorg
zaamheid is uitnodigend: de zelfstandig
heid die bij het kind gestimuleerd wordt 
nodigt uit die bij anderen, biJ elkaar te sti
muleren Zo helpen wij ook bejaarden en 
gehandicapten zoveel en zolang mogeliJk 
zelfstandig te blijven. 

Zonder die 1nnerliJke tegenstelling tus
sen zorgen en zorg te ontvangen is een 
zorgzame samenleving uitgesloten Tot 
vrijwillige zorgverlening dwingen is in te
genspraak met elkaar. Zelfs hulp is aan de 
ander niet op te leggen, omdat de ander 
dan niet de innerl1jke keuze gelaten wordt 
geholpen te willen worden. Oat is de erva
rlng van ouders die moeten vaststellen, 
dat ondanks hun zorgen hun k1nd toch op 
het 'verkeerde pad' is gegaan. Oat is ook 
de constater1ng van hulpverleners in de 
drugshulpverlening 

Er blijkt ook nog een andere gedachten
gang een rol te spelen bij het den ken over 
een 'zorgzame samenlev1ng'. In die ge
dachtengang wordt gezegd als mensen 
maar weer meer op elkaar ziJn aangewe
zen, weer afhankelijk worden van elkaar 
kriJg je wei weer een zorgzame samenle
VIng. In d1e gedachtengang wordt Ultge
gaan van afhankelijkhe1d van de mens 
Het zich keren tegen 'zelfstandigheid' van 
de mens is dan vanzelfsprekend. Het ge-
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vaar zit er dan in aan d1e ander een norm 
te stellen, waaraan die moet voldoen. Bij
voorbeeld: het is beter een leerzaam boek 
te lezen, dan in een luie stoel voor de tele
visie te zitten. 

Een norm schijnt te bepalen hoe men
sen zich horen te gedragen. De suggestie 
wordt gewekt, dat je het kenneliJk n1et aan 
die ander kunt overlaten zijn gedrag aan 
eventuele normen te toetsen Dan kom Je 
voor de vraag te staan wie komt het recht 
toe om een norm te stellen voor de ander? 
En nog een vraag: vanwaar de behoefte 
om de 'norm' zorgzaamheid te stellen? Is 
deze behoefte gebaseerd op de angst dat 
de ander 'zorgzaamheid' niet serieus 
neemt en mensen in onze samenlev1ng 
gemakzuchtig en egocentrisch voor zich
zelf kiezen? De norm moet dan de plaats 
innemen van het 'handelen vanu1t lnner
lijke overtu1g1ng'. Maar als het gaat om vol
wassen, zelfstandige personen, waarom 
zouden die dan zorgzaamhe1d niet se
rieus nemen? Waarom zouden d1e hun 
gedrag niet aan hetzelfde evangelie teet
sen, waaraan ik mijn normen ontleen? 

Om d1e zelfstandigheid tot toetsen gaat 
het. Om die zelfstandigheid gaat het in het 
welzijnsbeleid Welzijnsbeleid richt z1ch 
n1et op het opleggen van een 'norm', 
maar op de voorwaarden om tot d1e 
zelfstandigheid te komen om normen te 
toetsen. Er klinkt voor miJ uit de rede van 
Brinkman dan ook een inneriiJke tegen
spraak: met het opleggen van een norm, 
met het zich afzetten tegen een samenle
ving, d1e n1et 'zorgzaam' zou ziJn wordt 
een zorgzame samenleving niet dichterb1j 
gebracht. 

Het heeft biJ miJ dan ook grote verwar
nng gewekt, dat nagenoeg gelijktiJdig met 
het pleidooi voor een zorgzame samenle
ving beleid wordt voorgenomen om het 
vorm1ngs- en ontw1kkel1ngswerk, club- en 
buurthu1swerk als sociaal-educatieve voor
waarden voor honderden werkers en voor 
du1zenden vrijwill1gers die zich voor ande
ren in will en zetten, om juist dat werk nage
noeg op te heffen 
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l1ekenhu1splann1ng als l1ppend1enst aan bezu1n1g1ngen 

Mr. J. Donner 

Ziekenhuisplanning als 
lippendienst aan de 
bezuinigingen 

Het I!Jkt zinvol en verantwoord dat de over
held terugtreedt uit het planningsproces 
van gezondheidsvoorzieningen. Het ge
loof m decentralisatie en inschakeling van 
lagere overheden is verdwenen. Donner 
pleit ervoor de verantwoordelijkheden van 
z1ekenfondsen uit te breiden, zodat deze 
meer tegenwicht bieden tegen de aanbie
ders van zorg. 

Met de Structuurnota Volksgezondheid 
197 4 werd het planningsinstrument in de 
Nederlandse gezondheidszorg ge"fntro
duceerd. Oat instrument kreeg vervol
gens handen en voeten in de Wet Zieken
hulsvoorzieningen en later in de Wet Voor
Zieningen Gezondheidszorg van 1982, 
d1e echter maar zeer gedeeltelijk in wer
klng 1s getreden. Zowel binnen als buiten 
het veld van de gezondheidszorg heett de 
planning van de zorg soms tot hevige 
emoties aanleiding gegeven. De zoge
naamde '4 promille'-norm van 4 zieken
hulsbedden per 1.000 inwoners werd 
door velen als absurd laag gezien; de eer
ste reg1o-adviezen van het College voor 
Z1ekenhuisvoorzieningen werden beju
beld en weggehoond: sommige adviezen 
- zoals het voorstel om het VU-ziekenhuis 
maar uit Amsterdam naar de Achterhoek 
te verhuizen - waren inderdaad niet zo 
erg realistisch. 
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Een hoogtepunt in de geschiedenis van 
de planning van de vaderlandse gezond
heidszorg vormde zonder twijfel de publi
katie van de 'hit-lijst' van minister Garde
niers van Volksgezondheid in 1982. Deze 
lijst gaf een opsomming van de ziekenhui
zen, die zouden moeten verdwijnen. De 
hit-lijst heeft de gemoederen zeer in bewe
ging gebracht: er zijn nogal wat ziekenhui
zen, die mevrouw Gardeniers dankbaar 
zijn voor het publiceren van deze lijst, om
dat daardoor achterbannen zijn wakker 
geschud en door hun oppositie bedreigde 
ziekenhuizen hebben weten te redden. 

Anno 1986 zijn de emoties geluwd. De 
'4 promille'-norm is verlaagd zonder dat 
zulks op hevige bezwaren is gestuit en in 
zijn nadagen als bewindsman van Volks
gezondheid heett staatssecretaris Vander 
Reijden - na al eerder planningsvoorne
mens met betrekking tot sommige andere 
regia's kenbaar te hebben gemaakt -
nog de voornemens van zijn departement 
met betrekking tot de sluiting van zieken
huizen in de regio Amsterdam kenbaar 
gemaakt. Zes ziekenhuizen zouden moe
ten sluiten, wei niet in 1988 zoals eerst de 

Mr J Donner (1947) 1s werkzaam 1n de gezondhe1dszorg 
Thans o a als algemeen d~recteur van het Prov1nc1aal Z1e· 
kenhuis te Santpoort en algemeen d~recteur (1ntenm mana· 
ger) van het Centraal Bureau voor Keunngen te ·s·Graven· 
hage 
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bedoeling was, maar pas in 1990; daar
mee zou op de totale uitgaven voor de 
volksgezondheid een bedrag in de orde 
van grootte van f 90 miljoen worden 
bespaard. 

De vraag is gewettigd of het achter
wege blijven van uitvoerige reacties duidt 
op een aanvaarding van planning van de 
volksgezondheid door de overheid of op 
een zichzelf overleefd hebben van die 
planning. Als het planningsinstrument al 
bot geworden zou zijn, dan lijkt zulks in elk 
geval aan overheden vooralsnog voorbij 
te gaan: met bijna tomeloze energie zijn 
de afgelopen maanden ellenlange advie
zen voorbereid tot invoering van de Wet 
Voorzieningen Gezondheidszorg. Twijfel 
in het veld omtrent de effectiviteit van over
heidsplanning van gezondheidszorg heeft 
kennelijk nog niet geleid tot een verminde
ring van het geloof in eigen kunnen bij 
overheden zelf - aile goede voornemens 
tot deregulering ten spijt. 

In het navolgende wil ik enkele overwe
gingen aandragen, die wellicht tot een 
grotere scepsis jegens de ziekenhuizen
plannende overheid zouden kunnen bij
dragen. lk wil daarbij - zoals ik dat ook in 
een eerder bijdrage 'Privatisering in de 
volksgezondheid: beleidsinstrument voor 
bezuiniging' (Christen Democratische Ver
kenningen 1986/2) deed - voorop stel
len, dat ik de beleidsdoelstellingen van de 
overheid met betrekking tot een goede 
spreiding van de voorzieningen enerzijds 
en de wenselijkheid, noodzaak en ver
moedelijk zelfs mogelijkheid van bezuini
ging in de gezondheidszorg anderzijds, 
ten voile onderschrijf. 

Het ziekenhuisbed: van minder be
lang voor de patientenzorg 
Voor een goede behandeling van zieke 
mensen is het soms noodzakelijk hen in 
een ziekenhuis op te nemen en daar enige 
tijd voor behandeling en verzorging in bed 
te stoppen. Het belang van afdelingen in 
een ziekenhuis werd dan ook tot voor kort 
- en in sommige gevallen nog steeds -
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bepaald aan de hand van het aantal bed
den, dat die specialistische afdelingen tot 
hun beschikking hadden of hebben. Het 
aantal bedden is mede van belang voor 
de vraag of op een ziekenhuisafdeling 
specialisten in opleiding genomen mogen 
worden. Het bed als norm speelde en 
speelt ten dele nog een belangrijke rol: er 
is zelfs een officiele overheidspublikatie uit 
de jaren zeventig, die de onverwacht pro
za"fsche titel 'Het bed' draagt en die som
mige nietsvermoedende lezers hevig 
moet hebben teleurgesteld. 

In de Structuurnota Volksgezondheid 
197 4 werd een beleid in uitzicht gesteld, 
dat zou moeten leiden tot een verschui
ving van de klinische zorg - dat wil dus 
zeggen zorg aan in het ziekenhuis opge
nomen patienten - naar poliklinische 
zorg. Zowel de ontwikkeling van de ge
neeskunde als het overheidsbeleid zijn in 
dezen succesvol gebleken. Ziekenhuizen, 
die sedert de jaren zeventig in Nederland 
zijn gebouwd beschikken over veel rui
mere poliklinische voorzieningen dan te
voren gebruikelijk was. 

Nieuwere inzichten in de geneeskunde 
hebben geleid tot een verkorting van de 
gemiddelde ligduur in ziekenhuizen. Met 
name in de algemene en academische 
ziekenhuizen is de gemiddelde opname
duur drastisch verkort. T erwijl in deze zie
kenhuizen patienten in het midden van de 
Jaren zeventig na opname gemiddeld on
geveer 15 dagen in het ziekenhuis verble
ven is dit gemiddelde in vele ziekenhuizen 
inmiddels teruggelopen naar minder dan 
10 dagen. Het overzicht op pagina 5 laat 
zien, dan de gemiddelde ligduur elders 
nog aanzienlijk korter is. 

Niet aileen nieuwere medische inzichten 
- zelfs in de sfeer van de geestelijke 
volksgezondheid kan biJ de psychiatri
sche ziekenhuizen worden gesproken 
van een verkorting van de gemiddelde 
opnameduur -, maar ook de opkomst 
van nieuwe technologieen hebben de 
noodzaak tot opname van zieke mensen 
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doen alnemen. Men denke aan de ontwik
keling van de niersteenvergruizer (patlen
ten worden niet meer langs operatieve 
weg van nierstenen ontdaan; door middel 
van geluidsgolven worden de stenen ver
pulverd, waarna met het oog op mogelijke 
nabloedingen nog slechts een hele korte 
ztekenhu1sopname volgt), aan nieuwe 
technologieen op het terrein van de oog
heelkunde en de KNO (waardoor deze 
spec1al1smen steeds nadrukkelijker polikli
nische specialismen worden). Nieuwe 
vormen van diagnostiek geven veel snel
ler en pljnlozer inlormatie over de patient, 
de dagbehandeling is in opkomst en de 
zogenaamde day-surgery - een patient 
word! wei in het ziekenhuis geopereerd en 
verblijll daar dan nog enige uren, maar 
verlaat het ziekenhuis nog dezellde dag 
- dragen bij aan een alnemend belang 
van het ziekenhuisbed. 

lnteressant IS in dit verband wei Iicht ook, 
dat 1n een aantal gevallen patienten in zie
kenhuizen moeten worden opgenomen, 
dte wel1swaar onder onmiddellijk handbe
reik van een arts dienen te zijn, maar wier 
gezondheidstoestand niet kan rechtvaar
dtgen dat zij een beroep doen op de para
medlsche verzorg1ng, die in ziekenhuizen 
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nu eenmaal aan bedlegerige patienten 
word! gegeven. Te denken vall bijvoor
beeld aan orthopedische patienten, die 
soms gedurende een lange tijd van breu
ken of heupoperaties moeten herstellen 
maar overigens zo gezon<;J en levenslustig 
als een vis kunnen zijn. Voor deze patien
ten nu is bij herhaling de mogelijkheid ge
opperd om 'zotels' (ziekenhotels) te bou
wen in de onmiddellijke nabijheid van zie
kenhuizen. Met een minimum aan zorg 
zouden deze patienten dan buiten de -
ook psychologisch niet zo gezonde - zie
kenhuissfeer kunnen blijven tegen aan
zienlijk lag ere tarieven. Het is aannemel1jk. 
dat deze vorm van zorg voor zieke men
sen in de omgeving van ziekenhuizen in 
de toekomst ingang zal gaan vinden: in 
le1te word! een stuk hotelvoorziening uit 
de ziekenhuizen gelicht. 

Het ziekenhuisbed: hoeksteen van de 
bedrijfsvoering 
Terwijl de (para)medische betekenis van 
het ziekenhuisbed dus allengs afneemt, 
heeft het ziekenhuisbed in economische 
zin aileen maar aan betekenis gewonnen. 
De reden daarvan is, dat de tarieven in de 
gezondheidszorg van Nederland hoe Ian
ger hoe meer zijn geuniformeerd. De tarie
ven voor laboratoriumbepalingen, voor 
honoraria, voor verrichtingen en derge
lijke zijn zo langzamerhand gelijk getrok
ken: zowel voor de ziekenhuizen als voor 
instellingen daarbuiten. Deze tarieven z1jn 
als regel op onduidelijke, soms historische 
gronden tot stand gekomen en vrijwel 
noortko~endekkend. 

De verpleegtarieven in de ziekenhuizen 
ZIJn niet gelijk getrokken en worden jaar
lijks tussen instellingsmanagement en fi
nanciers (ziekenlondsen en ziektekosten
verzekeraars) in onderhandeling vast
gesteld en daarna aan de goedkeuring 
van het Centraal Orgaan T arieven Ge
zondheidszorg (COTG) onderworpen. 
Aile kosten, die niet op andere wijze door 
tarieven worden gedekt, worden in deze 
onderhandelingen over de verpleegprij-
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Het verpleegtarief is de 
vuilnisbak van het 
economisch beheer van de 
gezondheidszorg. 

zen ingebracht, zodat het verpleegtarief in 
feite de vuilnisbak van het economisch be
heer van de gezondheidszorg is gewor
den. Tot de belangrijke kostencomponen
ten van de verpleegprijs behoren de over
head en rente en afschrijving van lnveste
ringen. Het gevolg is, dat - nog afgezien 
van de verschillen tussen verpleegprijzen 
ali-in of arts-out of all-out - de verpleeg
prijzen in ziekenhuizen in Nederland varie
ren van ca. f 350,- tot boven f 1.000,
per dag (in grote psychiatrische ziekenhui
zen beginnen de tarieven rond f 200.
per dag). 

Deze kostenstructuur is dus een be
langrijke sta-in-de-weg voor een verdere 
verschuiving van klinische naar poliklini
sche zorg. Het zijn dan ook niet zozeer de 
medici, die een hoge bedbezetting naja
gen, maar de financieel-economische ma
nagers. Wanneer de ruimte zou ontstaan 
om de poliklinische tarieven kostendek
kend te maken en daarin een evenredig 
deel van overhead, rente en aflossing en 
dergelijke kosten te verdisconteren, dan 
zal zulks leiden tot snelle verschuiving van 
kl1nische naar poliklinische verrichtingen 
een bedbezetting van slechts 50% - zo
als thans in de Verenigde Staten gebruike
lijk aan het worden is - is dan geen nacht
merrie meer van de economisch directeu
ren. 

Oat een verschuiving van klinische naar 
meer poliklinische zorg maatschappel1jk 

6 

Z1ekenhu1splann1ng als l1ppend1enst aan bezu1n1g1ngen 

van grote betekenis is, is inmiddels ge
meengoed. De vraag is of het ook in finan
ciele zin wat oplevert, met andere woor
den: betekent die verschuiving een bezui
niging? Het antwoord luidt bevestigend 
voor bestaande ziekenhuizen zal rente en 
aflossing voor gedane investeringen moe
ten doorlopen, maar voor nieuwe zieken
huizen kan met aanzienlijk minder ruimte 
(een kleiner beddenhuis met een grotere 
polikliniek en grotere diagnostische voor
ziening) met aile exploitatievoordelen 
(schoonmaken, energiegebruik, e.d.) van 
dien worden volstaan; de personele be
hoeften I open terug; de civiele dienstverle
ning (voeding, schoon beddegoed, 
schoonmaken) kan minder worden, enz , 
enz. In het kort komt het erop neer dat, ter
WiJI de bestaande vaste lasten van zieken
huizen in de pol1klinische tar1even zonder 
meer verhogend werken, de variabele 
lasten omlaag gaan en derhalve een 
besparing voor de volksgezondheid als 
geheel betekenen. 

Het ziekenhuisbed: de gevolgen voor 
de werkgelegenheid 
De gezondhe1dszorg als arbeidsmarkt 
kent een aantal extreme tegenstellingen. 
Niet zozeer op grond van de behoefte aan 
medici, maar veel meer naar aanleiding 
van de snelle toename van het aantal eer
stejaarsstudenten heeft de overheid een 
zevende (Rotterdam) en een achtste 
(Maastricht) medische faculteit uit de 
grond gestampt; toen dat de belangstel
ling voor de med1cijnenstudie onvol
doende bleek te kunnen opvangen werd 
de numerus fixus ingesteld, waarbiJ de be
schikbare opleidingscapaciteit bepalend 
werd voor de instroom van de eerste
Jaarsstudenten. Pas toen er opnieuw een 
kalf verdronken was en bleek, dat zelfs 
met de 'beperkte' opleidingscapaciteit 
veel te veel medici werden afgeleverd 
werd de numerus fixus aangewend om de 
instroom van eerstejaarsstudenten af te 
stemmen op de maatschappelijke be
hoefte aan medici. Voor de tandheel· 
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kunde is uiteindelijk zelfs de consequentie 
getrokken, dat faculteiten zullen worden 
opgeheven. Te laat heeft de plannende 
overheid hier ingegrepen met als gevolg, 
dat !hans onder jongere (tand)artsen een 
zeer aanzienlijke werkloosheid bestaat. 

Voor de paramedische beroepen geld! 
ten dele het zelfde. Er zijn veel te veel fy
siotherapeuten opgeleid; gelukkig heeft 
de goede naam van Nederland op het ge
bled van de fysiotherapie en de revalidatie 
ertoe geleid, dat van deze fysiotherapeu
ten er heel wat volwaardig werk over de 
grens hebben weten te vinden binnen en 
buiten Europa. Een heel ander beeld ech
ter vertoont de verpleging. Tot het begin 
van de jaren tachtig waren aanbod en 
vraag in de verpleging redelijk met elkaar 
1n overeenstemming. In 1982/1983 begon 
het aanbod de vraag plotseling te overtref
fen, zodat vrij abrupt opleidingen werden 
gestaakt en het verpleegkundig beroep 
u1t de gratie raakte. De voorspelbare 'var
kenscyclus' maakte toen al voorspelbaar, 
dat het liJdelijk overschot op de arbeids
markt spoedig - en 1n overeenstemming 
met de s1tuatie in de meeste ons omrin
gende Ianden - zou omslaan in een te
kort. 

Anno 1986 bestaat een zeer ernstig te
kort aan verpleegkund1gen. Dit tekort ver
toont een structureel karakter. De Natio
nale Z1ekenhU1sraad (NZR) is met de 
moed der wanhoop een campagne ge
start om belangstelling voor het verpleeg
kundig beroep te kweken. Men heeft be
CIJferd dat - om aan de voorziene be
hoefte aan verpleegkundigen te kunnen 
voldoen - in het Jaar 1990 van elke zes 
schoolverlaters er een de verpleging in 
zou moeten. Publiekel1jk is uitgesproken, 
dat deze doelstelling niet een haalbare is. 
Daarmee word! in feite gezegd, dat het 
bestand aan ziekenhuisbedden in Neder
land niet Ianger te bemannen is. 

Wanneer de ziekenhuisbedden ver
pleegkundig niet meer te bemannen - en 
he! Zlj een keer Uildrukkelijk gezegd: te be
vrouwen - ziJn, dan zal ter wille van de 
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kwaliteit van de zorg het aantal ziekenhuis
bedden in gebruik moeten worden af
gestemd op de beschikbare bemensing. 
Oat is niet een eenvoudig sommetje. Wan
neer het medisch gezien verantwoord is 
minder mensen korter in een ziekenhuis
bed op te nemen, dan betekent dat ook, 
dat de mensen die uiteindelijk loch nog in 
een ziekenhuis worden opgenomen door 
de bank genomen ernstiger ziek zijn dan 
de gemiddelde patient van dit moment. 
De zorg voor de opgenomen patient van 
de toekomst zal derhalve intensiever zijn, 
nog intensiever dan !hans vaak al het ge
val is. Oat betekent, dat de verpleegkun
dige bezetting per ziekenhuisbed in de 
toekomst nog iets zal stijgen; die stijging 
staat echter niet in verhouding tot de afne
mende vraag naar verpleegkundigen 
door de eerder aangeduide afstemming 
van beddencapaciteiten op beschikbare 
bemanning, zodat per saldo meer Iucht op 
de arbeidsmarkt kan ontstaan. 

Het ziekenhuisbed: conclusies 
Voor de kwaliteit van een goede gezond
heidszorg is het ziekenhuisbed van min
der belang geworden en nog verder aan 
het worden. Oat is een op zichzelf geluk
kige ontwikkeling, omdat voorzienbaar is, 
dat de arbeidsmarkt van verpleegkundi
gen structureel niet in staat zal zijn om het 
!hans in gebruik zijnde aantal ziekenhuis
bedden op wat langere termijn ook daad
werkelijk in bedrijf te houden. Bij arisen en 
verpleegkundigen bestaat dan ook steeds 
vaker de behoefte om z1ekenhuisbedden 
voor kortere of langere termijn buiten ge
bruik te stellen. 

Het door arisen, verpleegkundigen en 
management buiten gebruik stellen van 
ziekenhu1sbedden is een ontwikkeling, 
die geheel aansluit op de doelstellingen 
van de overheid, maar die vanuit de ge
zondheidszorg zelf niet kan worden geef
fectueerd. Het buiten gebruik stellen van 
ziekenhuisbedden buiten de overheid om 
Ievert bij de huidige tariefstructuur in 
plaats van een beoogde bezuiniging ern-
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stige tekorten voor afzonderlijke instellin
gen op. 

lndien door de introductie van meer 
kostendekkende tarieven buiten de klini
sche sector in onder meer de polikliniek 
de vaste lasten van de gezondheidszorg 
gedekt kunnen worden, dan zal zulks zon
der ingrijpen van de overheid tot een ver
schuiving van klinische naar poliklinische 
zorg leiden; het zal voorts een geleidelijke 
vermindering van het aantal ziekenhuis
bedden tot gevolg hebben en resulteren 
in een verlaging van de kosten van de ge
zondheidszorg. Om met name dit laatste 
goed duidelijk te maken dient in het na
volgende nog te worden ingegaan op de 
rol van de financiers in de gezondheids
zorg - nu en in de misschien niet meer zo 
verre toekomst. 

De planning van de financiers 
Met de indiening van een ontwerp van wet 
Ziekenhuisvoorzieningen beoogde de re
gering in 1968 'het bevorderen van een 
doelmatige voorziening in de behoefte 
aan ziekenhuizen en andere inrichtingen 
voor gezondheidszorg', aldus het NZI in 
ziJn in mei 1986 verschenen 'Evaluat1e 
planproces wet ziekenhuisvoorzieningen'. 
Onder het kabinet-Den Uyl is het gebruik 
van deze wet omgebogen van een instru
ment tot planning van de investeringen in 
de gezondheidszorg tot een instrument, 
waarmee ook de medische consumptie 
- het gebruik, dat van bestaande en toe
komstige voorzieningen gemaakt kan 
worden - kan worden gereguleerd. Aan 
die ombuiging lag vooral het 'elke arts 
schept zijn eigen vraag' -syndroom ten 
grondslag. De 4 promille-norm, later de 
3,7 promille-norm zijn daarvan de uitin
gen. 

Terwijl de Wet ziekenhuisvoorzieningen 
en te gelegener tijd wellicht ook de Wet 
Voorzieningen Gezondheidszorg vooral 
moet worden gezien als een preventief in
strument - het voorkomen van onnodige 
voorzieningen - biedt de Wet Tarieven 
Gezondheidszorg een vooral repressief 
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beleidsinstrument: het is behulpzaam bij 
het terugdringen van de medische con
sumptie. Deze laatste wet heeft de bud
gettering en daarmee naast de voorzienin
genplanning een - misschien weinig ge
lukkige, maar in elk geval redelijk effec
tieve - consumpt1eplanning in de ge
zondheidszorg mogelijk gemaakt. Wat 
immers is het geval? 

Op basis van de Wet Tarieven Gezond
heidszorg (WTG) worden sedert 1982/ 
1983 tussen de afzonderlijke instellingen 
van gezondheidszorg en de plaatselijke 
ziekenfondsen en particuliere ziekte
kostenverzekeraars (verenigd in de 
KLOZ) jaarlijkse onderhandelingen ge
voerd, waarin het budget voor het ko
mende jaar wordt overeengekomen. Oat 
budget is in feite de produktie - uitge
drukt in ligdagen, verrichtingen, enz. Te
vens worden de b1j dat budget behorende 
aanvaardbare kosten vastgesteld; de re
sultante is het tarief per verpleegdag voor 
het toekomende jaar. Wordt de afgespro
ken produktie gehaald, dan behoort de 
exploitatie sluitend te zijn; wordt de pro
duktie niet gehaald, dan moet het verlies 
aan inkomsten door de instelling zelf wor
den goedgemaakt; wordt de afgesproken 
produktie overschreden, dan staat tegen
over dat deel van de produktie, dat de ge
maakte afspraken te boven gaat, in begin
sel geen vergoeding vanwege de finan
ciers. De praktijk is, dat vele instellingen 
moeite hebben om de afgesproken pro
duktie te halen: met name het aantal ver
pleegdagen loopt van Jaar tot jaar terug 
(geen wonder overigens, gelet op het in 
voorgaande paragrafen betoogde). 

Bij het maken van afspraken over het 
budget voor het toekomende jaar Iaten de 
f1nanciers zich in het algemeen weinig ge
legen liggen aan de beschikbare produk
tiemiddelen. Er wordt nauwelijks gekeken 
naar aanwezige, erkende ziekenhuisbed
den of naar de poliklinische capaciteit, 
maar des te meer naar de produktie over 
het lopende Jaar. Bovendien kunnen zie
kenhuizen onderling - buiten elke over-
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heidsplanning om, maar binnen de be
staande erkende capaciteiten - delen 
van hun budget overhevelen. Voor 
nieuwe activiteiten is wei de medewerking 
van de overheid noodzakelijk - in de re
gia Amsterdam wordt door de overheid 
biJVoorbeeld een capac1teitsuitbreiding 
voorgesteld met betrekking tot AIDS -, 
maar niet altijd bindend; de overheid kan 
mstemmen met toewijzing van kostbare 
apparatuur, maar financiers blijken in de 
praktijk soms niettemin weigerachtig de 
consequenties in de tarieven te verwer
ken. 

Er gaapt dus een steeds bredere kloof 
tussen de op grand van de planning door 
de overheid erkende capaciteiten in de 
gezondheidszorg en de voor de met de fi
nanciers overeengekomen produktie 
daadwerkelijk benodigde capaciteiten. 
Het gevolg is, dat er nogal wat erkende 
voorzieningen feitelijk buiten gebruik zijn. 
Helemaal overbodig zou de planning van 
de gezondhe1dszorgvoorzieningen door 
overheden worden, wanneer een met 
steeds meer kracht door de ziekenfond
sen naar voren gebrachte gedachte wer
keliJkheid zou worden. lk doel op het plan 
om de contracteerplicht te schrappen. Op 
grand van de Ziekenfondswet zijn de zie
kenfondsen !hans verplicht om met elke 
erkende aanbieder van zorg een contract 
te slu1ten op grand waarvan bij het zieken
fonds verzekerden toegang hebben tot de 
voorz1enmgen van de contractpartner. 

Van verschillende kanten - oud-staats
secretarls Vander Reijden hield een open
bare brainstorm; het secretariaat van de 
Veren1ging van Nederlandse Ziekenfond
sen (VNZ) bracht begin 1986 een lezens
waardige nota 'Het z1ekenfonds op eigen 
benen' uit - is voorgesteld om al op vrij 
korte termiJn de contracteerplicht te ver
vangen door een contracteervrijheid. De 
belangnjkste ratio achter dit voorstel is, 
dat de z1ekenfondsen nag meer 'a is coun
tervailing power kunnen optreden naar de 
aanb1eders van zorg. Enerzijds moeten 
verzekeraars 1n zo'n situatie belang heb-
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De ziekenfondsen zouden 
meer tegenwicht moeten 
bieden tegen de 
aanbieders van zorg. 

ben bij het realiseren van een doelmatige 
gezondheidszorg en anderzijds moeten 
zij in staat zijn om dit daadwerkelijk te ef
fectueren'. Men noemt deze structuurwij
ziging een voorwaarde voor een meer 
marktgerichte - men zie mijn eerdere bij
drage van februari 1986 en de reactie 
daarop in Christen Democratische Ver
kenningen van maart 1986 - benadering 
en stelt dan: 'Langs deze weg lijkt de doel
matigheid van de zorg het meest ge
diend'. 

Er zijn bij de VNZ-nota nog heel wat 
kanttekeningen te plaatsen, maar dat be
tekent niet dat het op gang brengen van 
de discussie en de inhoud van de voorstel
len niet positief beoordeeld zou moeten 
worden. Ook wat de ziekenfondsen be
treft is de gezondheidszorg zo langzamer
hand meer gebaat bij een terugtredende 
overheid, dan bij een nadrukkelijk aanwe
zige en plannende overheid. Wanneer de 
ziekenfondsen de vrijheid tot contracteren 
met een beperkt aantal ziekenhuizen zou
den verwerven, dan betekent dat, dat de 
overheid zoals vanouds heeft te waken 
over de kwaliteit van de aangeboden 
zorg, terwijl de ziekenfondsen en de ziek
tekostenverzekeraars slechts dat deel van 
de beschikbare capaciteiten zullen ver
binden, waaraan zij ten behoeve van de 
aangesloten verzekerden daadwerkelijk 
behoefte hebben. Een belangrijke factor 
in de onderhandelingen met de aanbie-
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ders van zorg zal dan de priJS en de doel
matigheid van de geboden zorg worden. 
Het IS zeer de vraag of de financiers dan 
ooit tot het voornemen zouden komen om 
geen overeenkomst te sluiten met de zie
kenhuizen, die nu volgens de overheid op 
kwantitatleve - en dus niet op kwalita
tleve - overwegingen voor sluiting wor
den voorgedragen, maar die naast een re
delljk breed pakket toevallig ook nog de 
laagste tarieven in de regio Amsterdam 
hanteren? 

Een terugtredende overheid ook bij 
de ziekenhuisplanning 
De overheid komt de eer toe op een be
langriJk moment de planning aan het be
heersinstrumentarium in de gezondheids
zorg te hebben toegevoegd. Sinds dat 
psychologisch belangrijke moment is ech
ter al veel tijd verstreken en van een effec
tleve toepassing van het planningsinstru
ment door de overheid is tot op de dag 
van vandaag nog geen sprake. Sterker 
nog: op onderdelen staat de overheid met 
zijn wijze van plannen een overstap naar 
bezuinigingen in de gezondheidszorg in 
de weg. Het blijven hameren op de nood
zaak van een beddenreductie en de op
gebouwde tariefstructuur hebben een ge
leidelijke beddenvermindering opgehou
den. 

Bovendien zijn inmiddels andere be
heersinstrumenten voor de gezondheids
zorg gecreeerd, die in handen van het 
veld zelf tot een redelljk effectieve beheer-
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sing en zelfs veri aging van de kosten heb
ben bijgedragen. Een verruiming van dat 
instrumentarium - de invoering van on
der meer contracteervrijheid voor de zie
kenfondsen - belooft een meer doelma
tige biJdrage aan de beheersing van de 
kosten in de gezondheidszorg te ziJn dan 
het blijven hanteren van het bot geworden 
planningsinstrument door de overhe1d 
zelve. 

De lauwe Amsterdamse reactie op de 
gepubliceerde overheidsvoornemens is 
aldus begrijpelijk. Het planningsproces, 
zoals voorgeschreven door de Wet Zie
kenhuisvoorzieningen en inmiddels geeva
lueerd door het Nationaal Z1ekenhuis lnsti
tuut, heeft een enorme werkbelasting met 
zich gebracht en archiefruimte gevraagd; 
de decentralisatie en het inschakelen van 
lagere overheden heeft de voornemens 
niet verteerbaarder gemaakt en de reali
sering niet dichterb1j gebracht. Het geloof 
in de effectiviteit van dit specifieke instru
ment IS verdwenen omdat, nu het veld al
lengs is gewonnen voor de noodzaak van 
bezuinigingen, betere instrumenten voor
handen blijken. Het lijkt z1nvol en verant
woord, dat de overheid terugtreedt u1t het 
ziekenhuisplanningsproces. 
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Veranderende rol van 
de universiteiten 

De universiteit kan domweg niet weigeren 
haar kennis aan de samenleving over te 
dragen. Universiteiten moeten daarom 
meer betrokken z1jn bij de ontwikkeling 
van de eigen regia. Beide hebben te win
nen bij samenwerking. 

De universiteit wordt, met name in Europa, 
allereerst gezien als instituut voor kennis
ontwikkeling en onderwijs. Research, als 
de belangrijke voorwaarde voor het ver
krijgen en vermeerderen van kennis en in
zicht, neemt aan de universiteit een be
langrijke plaats in. Voor de meeste hoogle
raren vormt de gedane en gepubliceerde 
research de basis voor hun zelfrespect en 
voor hun relatieve positie in de academi
sche wereld. 

WiJ hebben vaak een neiging te verge
ten, dat universiteiten altijd ook een derde 
functie hadden. 

Un1versiteiten zijn niet opgericht om 
handel en industrie te bevorderen. Zoals 
Peter Froggat van Queen's University van 
Belfast stelt1 gaat het om vermeerdering 
van de hoeveelheid kennis in de samenle
vlng vanuit het vage besef, de hoop, dat 
wijsheid, inzicht en tolerantie de kennis
vermeerdering zullen volgen. De universi
teit, of liever de universitaire gemeen
schap heeft echter bijna ongemerkt ook 
een andere rol aanvaard, namelijk die van 
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bron van direct toepasbare kennis en 
techniek, know how. Zij verleent diensten 
aan de samenleving in brede zin. 

Deze service rol van de universiteit (de 
term is van John Asworths) wordt vaak be
schouwd als modern, maar zelfs in de 
middeleeuwen had de universitert een dui
delijke relatie met de learned professions 
met de bestuurders van de samenleving 
en met de kerk. Men zag dit als van
zelfsprekend. En hoe ligt het thans? 

Thans mag men stellen dat aan zeer 
veel professies de term learned of kennis
intensief toe komt, anders gezegd: zeer 
veel functies in de samenleving veron
derstellen kennis en inzicht zoals die in de 
universiteiten worden verworven en ont
Wikkeld. 

Daarom wordt reeds vanouds, zo niet 
op de universiteit zelf dan wei op de we
tenschappers aan de universiteit verbon
den, een regelmatig beroep gedaan om 
als consultant of als medebestuurder een 
rol in het bedrijfsleven of bij de overheid te 
vervullen. Lange tijd werd deze rol (vooral 
in de vorm van bijdragen van individuele 
hoogleraren of anderen) als vanzelfspre
kend aanvaard. 

Prof dr. W Albeda (1927) IS voorz1tter van de Wetenschap
pelljke Raad voor het Regenngsbele1d 
1 In een 1nle1d1ng voor de Conferent1e te Lulea. Zweden 
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Echter, met name in de jaren zestig en 
zeventig keek men niet zo welwillend aan 
tegen dit soort personele banden, om 
over de institutionele maar te zwijgen. In 
die jaren was men zeer beducht voor de 
invloed van de commercie en de econo
mische belangen op het onderwijs. Velen 
vreesden, dat het onderwijs gemakkelijk 
een instrument zou kunnen worden in de 
handen van de heersende elite. Liever 
zag men in de universiteit een instrument 
voor emancipatie en verandering. Men 
keerde zich dus niet zonder meer tegen 
een rol van de universiteit, die breder zou 
zijn dan 'neutrale' wetenschapsbeoefe
ning. 

Het zou dan oak moeite kosten de uni
versiteit te dwingen in de rol van de 
spreekwoordelijke gersoleerde ivoren to
ren. Waar het betreft de maatschappijwe
tenschappen is intensieve communicatie 
met wat er zich ontwikkelt in 'het veld' 
noodzakelijk wil men op de hoogte blijven. 
In de natuurwetenschappen is er altijd 
naast de fundamentele research de toe
gepaste wetenschappelijke kennis en de 
techniek. Hoewel de universiteit niet kan 
buiten fundamenteel en dus zich van de 
omgeving verwijderend onderzoek, kan 
zij evenmin zich onthouden van een ken
nisnemen van, en wat haar medewerkers 
betreft, participeren in het maatschappe
lijk gebeuren. Dit laatste geldt te meer 
naar mate de omgeving 'verwetenschap
pelijkt'. 

Bedrijfsleven en universiteit 
Wij kijken wei eens met enige afgunst naar 
de Verenigde Staten, waar de relatie (met 
name ook door de financiele banden) tus
sen bedrijfsleven en universiteit zoveel be
ter zou zijn. Tach zegt Etzioni2 : 'Tot voor 
kart stonden universiteiten en bedrijven 
nag behoorlijk wantrouwend tegenover 
elkaar. Universiteiten waren bang dat 
sterke betrokkenheid bij onderzoek van 
bedrijven hun opdracht van fundamenteel 
onderzoek zou ondermijnen, hun econo
mische vrijheid zou bedreigen en hen zou 
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verstrikken in botte commercialisering'. 
Ondernemingen zagen universiteiten als 
overladen met onpraktische professoren 
en liberal to /eft-ideeen, vijandig tegen
over het bedrijfsleven en tegenover het 
kapitalisme. 

Sinds de Commissie-Wagner (en het 
WRR-rapport Plaats en toekomst van de 
Nederlandse industrie) is er in Nederland 
vee\ veranderd. De over-kritische houding 
tegenover het bedrijfsleven verdween. De 
Raad van Advies voor het Wetenschaps
beleid stelde in het Wetenschapsbudget 
1982, dat het hoofdthema, betreffende de 
relatie tussen regering, universiteit en on
derneming, thans behoort te zijn: 'Weten
schap en technologie, een nieuwe uitda
ging'. De samenleving wordt geconfron
teerd met ernstige sociaal-economische 
problemen, die nag worden verzwaard 
door de drastische groei der energiepro
blemen, en gecompliceerd worden door 
nieuwe technologieen, zoals micro-elek
tronica, informatietechnologie en biotech
nologie. 

De Raad ziet vier hoofdvelden voor 
nieuwe activiteit: 
- de economisch-technologische ont-

wikkeling; 
- grondstoffen; 
- het milieu; 
- de samenleving (dus technology as-

sessment). 
Kennisintensieve produktie moet een be
langrijke rol spelen in de vernieuwing van 
de industrie. Dit betekent, dat de rol van 
het ministerie van Economische Zaken 
belangrijker wordt. Zodoende kwam ook 
de mogelijke rol van de universiteiten bij 
de introductie van nieuwe technologieen 
steeds meer in het centrum van de discus
sie. En, voeg ik daaraan toe, ook de mo
gelijke rol van de universiteit in de directe 
regionale en nationale omgeving komt 
daarbij aan de orde. Natuurlijk is er een 
uitstraling vanuit de universiteit, maar 

2 A E\Zion1. An rmmodest Agenda. New York 1981 
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Universiteiten hebben een 
uitstraling in de regio. 

meer en meer gaat men die uitstraling er
kennen en organiseren. 

Het creeren sinds september 1981 van 
drie centra voor micro-elektronica in dedi
recte nabijheid en met nauwe relatie tot de 
Technische Hogescholen van Delft, Eind
hoven en Twente was een van de eerste 
aanzetten die uit deze gedachtengang 
ontsproot. In de lnnovatienota van '84/'85 
werd het systeem van transferpunten 
ge1ntroduceerd. Gestart werd met de drie 
Technische Hogescholen, de Universitei
ten van Groningen en Nijmegen. Sinds
dlen worden overal transferpunten ge
sticht. De rol van de universiteit met be
trekking tot technologie-overdracht wordt 
zodoende ge1nstitutionaliseerd. Voorts 
kan gewezen worden op de zogenaamde 
SC/enceparks. 

Overal kijkt men met enige jaloezie naar 
de ontwikkeling van Silicon Valley, Route 
128, naar ontwikkelingen in Baden-Wurt
temberg en Beieren, om van de Japanse 
nauwe relatie tussen Miti, universiteiten en 
bednjfsleven nog maar te zwijgen. Stan
ford heeft Silicon Valley sterk bevorderd. 
De staf kan een van de vijf werkdagen 
consulting doen in de een of andere vorm. 
Sommige hoogleraren (zoals Edward T ei
genbaum, een autoriteit op het terrein van 
computer science) hebben naast hun 
leerstoel een eigen onderneming (in dit 
geval Teknowledge, die kunstmatige intel
l1gent1e software ontwikkelt). Deze wei Iicht 

Chr•slen Democrat1sche Verkenn1ngen 1/87 

wat compromitterende symbiose heeft het 
bedrijfsleven goed gedaan en Stanford 
geen schade berokkend. 

Mensen in Stanford waren nooit bang 
hun ideeen op de marktplaats te brengen. 
Echter, de overtuiging bleef, dat het basic 
research is, serieuze intellectuele doorbra
ken zijn, die een universiteit groot maken 
en niet de direct bruikbare kennis, hoe 
nuttig ook. Stanfords 1300 hoogleraren 
produceren een gemiddelde van onge
veer 3 uitvindingen of nieuwe technische 
processen per week voor mogelijke pa
tentering. En het bruto-inkomen van de 
school uit licensering bedraagt meer dan 
3 miljoen dollar per jaar. 

Problemen voor de samenwerking? 
In veel universiteiten vreest men, dat een 
intensieve wisselwerking met de research 
ten behoeve van het bedrijfsleven hun toe
wijding aan fundamentele research en de 
academische vrijheden kan bedreigen. 
Hoe l1gt dit eigenlijk? 

Richard Stanckiewicz van het Research 
Policy Institute in Lund gaf een interes
sante analyse van dit veld3 Hij wijst op de 
barriere van onkunde, die universiteiten 
scheidt van de industrie. Grote onderne
mingen weten wei wat er gebeurt op uni
versiteiten. Daar ligt geen communicatie
probleem. Maar hoe staat het met kleinere 
bedrijven? Regionale overheden zijn hele
maal niet gewend om de universiteiten te 
zien als bron voor relevante kennis voor in
dustriele ontwikkelingen, of voor regionale 
economische ontwikkeling in het alge-
meen. ,. 

Toch blijken regionale overheden en 
universiteiten ook in Nederland snel de 
barrieres te doorbreken. Aan de Rijksuni
versiteit Limburg is er, heb ik ervaren, een 
nauwe relatie met het Limburgse Gouver
nement. De Twentse hogeschool partici
peert in meerdere werkgelegenheidsini-

3 Univer51ty-mdustry relatiOns, Research Pol1cy Institute, 
Un1vers1ty of Lund, Sweden. 

13 



tiatieven. En dit zijn maar twee voorbeel
den. 

Men kan wijzen op de tussen universite1t 
en omgeving dreigende conflicten bij nau
were samenwerking. Stanckiewicz stelt, 
dat het hierbij gaat om conflicten die hun 
ontstaan vinden in conflicterende waar
den en doelstellingen tussen universiteit 
en bedrijven. Hij noemt 
- conflicten betreffende onderzoeksprio

riteiten. U niversitai re onderzoekers 
zien veel industrieresearch als intellec
tueel gezien 'triviaal', de industrie ziet 
veel universiteitsresearch als steriel; 

- conflicten met betrekking tot de alloca
tie van persoonlijke en materiele hulp
bronnen; 

- conflicten met betrekking tot het disci
plinaire karakter van academische re
search; 

- over vrije communicatie en (in verband 
met de concurrenten) geheimhouding; 

- over eigendomsrechten. 
In het algemeen gaat het om een conflict 
van waarde-orientatie en organisatorische 
incompatibiliteiten. 

De universiteit, zoals wij die kennen, 
ontwikkelde zich tot een institutie geken
merkt door de symbiose van onderwijs en 
onderzoek. De huidige ontwikkeling laat 
zien dat we bezig zijn met een nieuwe stap 
(gedeeltelijk neerkomend op het institutio
naliseren van zaken die op het persoon
lijke vlak reeds gebeurden) door het gene
reren en aan de samenleving overdragen 
van bruikbare technologie. 

Regionale ontwikkeling 
In vele gevallen blijken universiteiten ver
der te gaan. Dezelfde redenering die leidt 
tot een actieve rol met betrekking tot tech
nologietransfer kan leiden tot een actieve, 
getnstitutionaliseerde rol met betrekking 
tot het genereren en overdragen van ken
nis met betrekking tot regionale planning 
en ontwikkeling. 

Maar betekent dit dat Nederlandse uni
versiteiten zich ontwikkelen tot 13 min of 
meer identieke regionale instellingen? Oat 
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kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het 
zal afhangen van de regionale ontwikke
lingen en behoeften in hoeverre en hoe de 
universiteit zich identificeert met regionale 
ontwikkelingen. Op dit punt is in ieder ge
val de positie der bijzondere universiteiten 
een andere dan die van de Rijksuniversi
teiten. Hoewel de bijzondere universitei
ten niet bereid zullen zijn zich te beperken 
tot relaties met en onderzoek ten bate van 
het betrokken 'volksdoel', zullen zij hun 
contacten niet graag tot de regio waar zij 
gevestigd zijn, beperken. Op een geheel 
andere manier geldt dit voor de Land
bouw Universiteit te Wageningen. Het 
transferpunt van Wageningen verbindt 
het netwerk van onderzoeksinstituten van 
de Landbouwhogeschool met landbouw
activiteit in het gehele land. 

Eigenlijk ben ik op dit onderwerp geko
men vanuit mijn ervaringen binnen de 
Rijksuniversiteit Limburg, een universite1t, 

De Universiteit van 
Limburg was vanaf haar 
begin zeer actief in de 
ontwikkeling van 
Zuid-Limburg 

opgertcht als onderdeel van regionale 
planning. Een untversiteit bovendien, die 
door het hanteren van het model van het 
probleem-georienteerde studeren, ge
dwongen wordt tot interdisciplinaire vor
men van onderwijs en dus ook onderzoek. 

De Rijksuniversiteit Limburg heeft vanaf 
het begin zijn rol als actieve acteur binnen 
de verdere ontwikkeling van Zutd-Lim
burg gespeeld. Directe contacten tussen 
hoogleraren en lokale en regionale over-
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heid zijn frequent en normaal. Met betrek
klng tot technologietransfer gebeurt dit 
thans in een transferpunt. 

Provinciaal bestuur en universiteit sa
men ontwikkelden ideeen voor nieuwe ac
tlviteiten in een brede zin in de regia. Een 
aantal onderwijs- en onderzoeksactivitel
ten werd naar de regia getrokken. De ont
wikkeling van een kennisintensieve servi
cesector speelde een belangnjke rol in de 
regionale planning van Den Haag en het 
gouvernement (PNL). Provinciaal bestuur 
en universiteit werkten nauw samen in de 
pogingen een instituut van de universiteit 
naar Maastricht te Iokken. Een feasability 
study is thans onderweg. 

Men zou vele voorbeelden kunnen ge
ven uit Nederland. De TH Twente partici
peert in meerdere projecten op het terre1n 
van technologietransfer en werkgelegen
heldsontwikkeling. Eigenlijk vervult de 
Landbouwhogeschool in Wageningen ten 
aanzien van landbouw een landelijke en 
zelfs internationale rol, vergelijkbaar met 
d1e welke w1j thans van de universiteit vra
gen. 

lk noem verder wat buitenlandse voor
beelden. 

Umversitelt van Sheffield. De universite1t 
hu1svestte het zogenaamde Sheffield Bu
Siness Venture op het terrein van de uni
versiteit. 

In het London Innovation Network wer
ken een aantal technische scholen samen 
met de Greater London Council. Vijf net
werken werden ontwikkeld: 
- energy and employment network; 
- Innovation; 
- new technology; 
- transport; 
- Thames technology network. 
In Canada verschafte Nanaimo College 1n 
Bnt1sh Columbia land en gebouwen van 
starters. Managementdeskundigheid en 
technische bijstand worden ingebracht 
door de stat van het College en door afstu
derende studenten. 

In Zweden is er de Norrland Universiteit 
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in Umea, net als de Rijksuniversiteit Lim
burg opgericht met het oog op de regio
nale ontwikkeling. 

Het zou niet zo moeilijk ziJn nog een groat 
aantal voorbeelden te geven. De universi
teit als een reservoir van kennis (en know 
how) kan domweg niet weigeren deze 
kennis aan de samenleving over te dra
gen. Tegelijkertijd ontmoette ik reeds 
hoogleraren en medewerkers in Neder
land, Verenigde Staten en Engeland, d1e 
klagen dat hun hele (of althans een groat 
deel van hun) tijd wordt opgeslokt door re
gionale activiteiten en dat veel van hun on
derzoekscapaciteit daarvoor wordt ge
bruikt. 

Natuurlijk moet de universiteit ergens 
een nieuw evenwicht vinden. De untversi
teit kan zich z' n agenda niet Iaten dicteren 
door de regionale problematiek, maar zou 
anderzijds zichzelf en de regionale ge
meenschap tekort doen, indien zij geen 
gebruik maakte van het overal klaar lig
gende materiaal voor praktische stage of 
stage-achtige activiteiten van studenten. 

Het gaat er ook niet om, dat de universi
teit bereid is een samenleving in crisis te 
helpen. De universiteit kan niet voorbij 
gaan aan de etgen crisis. Er ztjn de eigen 
twijlels van de universiteit aan zich zeit, 
aan de relevantie van veel wat zij doet. Er 
zi]n evenzeer twijfels bij de bevolking over 
die kostbare en moeilijk doorzichtige uni
versitett. 

Het gaat bij de ontmoeting tussen regia 
en universiteit om een ontmoeting van 
!wee entiteiten, die elk hun eigen twijfels 
hebben en die, meer dan ziJ zeit denken, 
te wtnnen hebben bij een samenwerking. 
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KRONIEK 

Prof. mr. P.J. Teunissen 

Veiligheidsproblema
tiek in een nieuwe fase 

De debatten over vrede en veiligheid zijn 
in een rustiger vaarwater gekomen, maar 
zijn nag niet voorbij. Prof. T eunissen 
bespreekt enige verleden jaar versche
nen publikaties op dit terrein: het rapport 
'Veiligheidsbeleid van de toekomst' van 
de Adviesraad Vrede en Veiligheid; 
'Ethiek en kernbewapening' van dr. H. 
Woldring, 'Verzekerde vrede of verze
kerde vernietiging' door dr. K. van der 
Bruggen en het rapport 'Vrede Wegen' 
van het Wetenschappe!ijk /nstituut voor 
hetCDA 

Na de crisis en polarisatie sinds eind '79 is 
de problematiek van vrede en veiligheid in 
een rustiger fase gekomen. Maar de de
batten zijn niet voorbij, 1n het buitenland 
niet en dus ook niet in Nederland. Nieuwe 
problemen kondigen zich aan, zo blijkt u1t 
recente litteratuur en politieke documen
ten. 

Het rapport 'Veiligheidsbeleid van de Toe
komst' van de Adviesraad Vrede en Veilig
heid (Adviescommissie Brands) 1 opent 
met een terugblik op de oorzaken van de 
crisis tussen Oost en West en binnen het 
Atlantisch Bondgenootschap. Het signa
leert dat in de jaren zestig en zeventig toe
nemend snel een einde kwam aan de mili
taire en economische hegemonie van de 
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VS. De gevolgen waren ingrijpend. De VS 
kon geen patentoplossingen meer geven 
voor de veiligheid van het Westen en een 
stabiele wereldeconomie; de Sowjet-Unie 
greep haar kans voor een sterke machts
uitbreiding. 

Het nucleaire afschrikkingsevenwicht 
heeft de veiligheidsproblematiek para
doxaal gemaakt. Het heeft spanningen 
doen ontstaan tussen enerzijds de mili
taire eisen van het behoud van een geloof
waardige strategte, inclusief een voortge
zette koppeling van de veiligheid van 
West-Europa aan die van de VS, en ander
ZIJds de vereisten van wapenbeheersing 
en stabiliteit in de strategische verhoudin
gen. 

Binnen de alliantie is een heel scala aan 
opvattingen over het wenselijke beleid 
ontstaan; de NAVO-Ianden komen moeilij
ker op een lijn. Het aanvankelijke streven 
van Reagan naar een herstel van Ame
rtka's superioriteit bleek te hoog gegrepen 
en verscherpte de spanningen binnen het 
bondgenootschap. 

Vooral in West-Europa werd onvol-

Prof mr P J Teun1ssen (1936) IS biJZOnder hoogleraar 1n de 
Soc1olog1e van de 1nternat1onale betrekk1ngen aan de R U 

Gron1ngen 
t Adv1esraad Vrede en Veil1gheld, VeJI!gheJdspol!tlek van 

de toekomst. Mln1stene van Bu1tenlandse Zaken. Den 

Haag 1986 
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doende onderkend, dat tegenover de 
Amerikaanse politieke en militaire mati
ging van de jaren zeventig geen overeen
komstige Russische politiek had gestaan. 
De Sowjets hadden hun expansie in de 
Derde Wereld voortgezet en de militaire 
Oost-Westverhouding belangrijk in hun 
voordeel gewijzigd, in het bijzonder ten 
nadele van West-Europa. 

De roep om het behoud van ontspan
ning in Europa en het herleefde verlangen 
naar een Duits-Duitse toenadering ston
den averechts op de behoeften van de VS 
aan meer Westelijke kracht tegenover de 
Sowjet-Unie. 

In economisch opzicht zijn de VS, de EG 
en Japan concurrenten geworden, die ba
lanceren op de rand van confrontaties. 
Ook hierom heeft het bondgenootschap 
aan eenheid verloren, metals uiterste te
genstellingen de rechtervleugel van de 
Republikeinse Partij in de VS en radicaal
links in West-Europa. Amerika is niet meer 
het idool van West-Europa. Meer dan 
vroeger be rust de NA VO op wederzijds 
becalculeerde politieke noodzaak. Aldus 
de commissie. 

Het rapport is opgesteld onder Ieiding van 
een vakhistoricus, die een eind heeft wil
len maken aan het publieke geharrewar 
over de ontwikkeling van de krachtsver
houding tussen Oost en West en de rede
nen van het NAVO-dubbelbesluit. Maar 
de verdeeldheid in de commissie was nog 
zo groat, dat zij geen aanbevelingen kon 
uitbrengen. Slechts bij nauwkeurige le
zing blijkt dat de meerderheid van de 
commissie voor een sterkere eenheid van 
West-Europa in het kader van de NAVO is, 
met gemoderniseerde nucleaire en niet
nucleaire opstellingen. Formeel beperkt 
het rapport zich tot het stellen van een 
aantal vragen, die aansluiten bij 'de ge
middelde NAVO-positie'. 

De vragen op militair terrein betreffen 
o.m. het probleem of de balans tussen de 
VS en de Sowjet-Unie stabieler word!, dan 
wei minder stabiel, indien de VS zich even-
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als de Sowjet-Unie toeleggen op verster
king van hun nucleaire slagwapens. Kan 
SDI de kernwapens overbodig maken, en 
is dat wenselijk? Is het gewenst dat de 
NAVO nieuwe, niet-nucleaire technologie 
gebruikt voor een versterking van haar of
fensieve verdedigingsmogelijkheden (FO
FA), alsmede technologie voor de afweer 
van raketten en vliegtuigen (Europees ver
dedigingsinitiatief, ATBM, enz.)? Hoe kan 
een meer specifiek Westeuropees veilig
heidsbeleid worden geformuleerd en zijn 
er nieuwe instellingen voor nodig? 

Het rapport biedt voer voor politici en 
strategen, eerder dan voor de publieke 
opinie. Dit niet aileen vanwege de techni
sche analyses, maar oak omdat de opinie
peilingen in West-Europa onveranderd 
uitwijzen dat de steun voor de NAVO over
heersend blijft. In aile zgn. plaatsingslan
den kon de INF-modernisering worden 
gerealiseerd. Het verzet tegen de kernwa
pens en de polarisatie van de jaren tachtig 
zijn vooral een zaak geweest van elites en 
middengroepen, en in hoge mate een 
conflict tussen linkse partijen en die van 
het centrum en rechts. De Britse Labour
partij en de Westduitse SPD nemen met 
hun hernieuwde actie tegen de kernwa
pens electorale risico's. Helmut Schmidt 
heeft nude Bondsdag verlaten, en eigen
lijk oak zijn partij. 

De commissie-Brands heeft inderdaad 
niet aile van belang zijnde vragen gesteld 
en zij spreekt terughoudend over een 
eigen Westeuropese veiligheidsconceptie 
en een van de supermachten ontruimd 
Europa. De tweedeling tussen de socialis
tische partij van Noordwest-Europa ener
zijds en de meeste christen-democrati
sche partijen en de conservatieven ander
zijds, schept een gerede kans dat de poli
tieke besluitvorming in de Europese Ge
meenschap moeizaam blijft verlopen en 
de invloed van de VS weinig verandering 
ondergaat. lllustratief zijn in dit verband de 
recente debatten in het Europese Parle
ment. Op 15 mei 1986 aanvaardde het 
parlement een sterk ontkrachte motie 
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Hansch-Dankert, waarin de wenselijkheid 
van een eigen veiligheidsbeleid van de 
Gemeenschap werd uitgesproken, maar 
zonder veel concretisering. Meningsver
schillen over de verhouding tot de VS, 
SDI, wapenbeheersing, het technologie
beleid van de Gemeenschap en de West
europese defensiesamenwerking verhin
derden dit.2 Evenzo bleek het op 10 juni 
1986 onmogelijk in het Europese Parle
ment overeenstemming te krijgen over 
een cobrdinatieorgaan voor Eureka 3 

Het is de vraag, of een vooruitgang 1n 
de Oost-Westbetrekkingen in Europa ge
makkelijker te bereiken wordt als de VS 
zich vergaand uit West-Europa terugtrekt 
en West-Europa er aileen voor staat. Zeker 

Terugtrekking van de V.S. 
uit West-Europa bevordert 
de Oost-Westbetrekkingen 
niet. 

is daarentegen dat de VS hun invloed in 
West-Europa behoudt zolang er Ameri
kaanse kernwapens in Europa blijven 
- met name de Pershing II en de kruisra
ket - en dus de opperbevelhebber van 
de NAVO een Amerikaan blijft. 

Het huidige Oost-Westoverleg over de 
kernwapens heeft daarom meer implica
ties dan rechtstreeks wordt uitgesproken. 
Een 'tussenoplossing' inzake de Pershing 
II en de kruisraketten betekent een onver
minderde aanwezigheid van de VS. Een 
'nul-oplossing', met aile daaraan verbon
den voorwaarden, brengt een vermin
derde Amerikaanse aanwezigheid in 
z1cht. Oat wordt des te meer voelbaar als 
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voortaan Amerikaanse troepentranspor
ten naar Europa tijdig moeten worden 
aangemeld. 

Uiteraard staan hier concessies van de 
Oostelijke zijde tegenover. Maar de Sow
]et-U nie behoudt een grote strategische 
kracht tegenover West-Europa, en zij kan 
in Oost-Europa de politie en veiligheids
diensten gaan versterken. Als de tekenen 
niet bedriegen hebben de meeste Weste
lijke regeringen voorlopig een voorkeur 
voor een tussenoplossing. Die zou overi
gens op kortere termijn ook wei voordeli
ger kunnen zijn voor de Sowjet-Unie, om
dat zij beter past bij het beeld van een ge
deeld Europa. Maar de Sowjet-Unie zal 
haar ontwapeningsactie zeker voortzet
ten. Het is haar belangrijkste m1ddel om te
gendruk te geven tegen Westelijke druk 
inzake de mensenrechten, en om West
Europa en de VS van elkaar te verwijde
ren. 

Ethiek van de kernwapens 
In kerkelijk Nederland is de polarisatie 
over haar hoogtepunt heen. Het Madera
men van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Synode hand
haven weliswaar hun uitspraken tegen de 
kernwapens, maar zij aanvaarden nu dui
delijker dan voorheen een pluriformiteit 
van opvattingen onder hun kerkleden 4 

Aan de VriJe Universiteit heeft dr. H. 
Woldring op de controverses gereageerd 
met een studie over 'Ethiek en Kernbewa
pening' 5 Daarin stelt hij dat zowel een zui
ver consequentialistische ethiek, die ai
leen op de gevolgen van het handelen let, 
als een pure gezindheidsethiek, tot ave
rechtse gevolgen lei den en vastlopen. No
dig is een verantwoordelijkheidsethiek die 

2 Ontwerp-resolutre Har1sd1 Dankert (Doc 82·2 t 9/86). 
aarwaard op 15 mer 1986 Zre ook Handelrngen van het 
Europese Parlement Nr 2·339/1 03-127. 237 

3 Europa van Morgen ( 18 6 1986) 357 
4 Zre het beslurt van de Generate Synode van de Gerelor 

meerde Kerken rn Nederland d d 5 maart 1986 rnzake 
de bezwaarschrrlten tegen het beslurt van 7 maart 1984 

5 Dr H Woldrrng. Etl11ek en Kernbewapenmg. VU Urtge 
verrJ. Amsterdam 1985 
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door de kompasnaald van een juiste ge
Zindheid in het goede spoor word! gehou
den; die rekening houdt met dwingende 
realiteiten en tegelijk naar positieve veran
dering streeft. Het gaat om 'het in hande
lingen antwoord geven op het appel van 
de ethische beginselen binnen de be
staande maatschappelijke, politieke en (in 
d1t verband ook) militaire werkelijkheid' (p. 
162). Gelet op de Russische politiek en be
wapening acht hij de defensie-inspannin
gen van de NAVO in het algemeen verant
woord. Niettemin aanvaardt hij de invoe
ring van de Pershing II en de kruisraket 
slechts met het grootst mogelijke be
zwaar. Nederland heeft aan de besluiten 
meegewerkt, zonder zijns inziens veel in
vloed uit te kunnen oefenen. Maar alsnog 
moe! getracht worden via het wapenbe
heersingsoverleg plaatsing van minder of 
geen kruisraketten in ons land te verkriJ
gen, in ieder geval een tweede generatie 
kru1sraketten tegen te houden (p. 159). 
Zijn wens is weer actueel. 

Een aantal punten in het betoog frap
peert. Als ethisch handel en een handelen 
in context is, behoort die context niet min
der aandacht te krijgen dan de bezinning 
op de ethiek. Maar Wold ring gaat zeer on
volledig op de achtergronden van het 
NAVO-dubbelbesluit in. De critici en scep
llsche voorstanders van het besluit laat hij 
aan het woord, maar het beraad in het ka
der van de NAVO komt niet aan bod. 

Wold rings uitvoerige vergelijking van di
verse opvattingen over ethiek doet de 
vraag rijzen, of er in onze wereld een vol
maakte, door mensen uitgedachte, ethl
sche doctrine en een volmaakt menselijk 
handelen bestaan. Het antwoord is onge
twiJfeld ontkennend. De Bijbel is een 
boodschap aan een onvolmaakte wereld. 
De kern van de ethiek laat zich niet anders 
formuleren dan in Lukas 10:25-28: 'de 
Heer uw God beminnen met geheel uw 
hart, met geheel uw ziel, met geheel uw 
kracht, met geheel uw verstand, en uw 
naaste als uzelf'. Het is een intuitie tot het 
goede d1e aile pogingen tot systematisch 
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definieren en aile historische betrekkelijk
heid overstijgt. 

Verschil van mening is mogelijk over 
wat in concreto onder verantwoordelijk
heidsethlek moet worden verstaan. Wold
ring voelt zich sterk aangesproken door 
de opvattingen van Goudzwaard en 
Schuurman (p. 108, 1 09). Niet tot de ver
antwoordelijkheidsethiek rekent hij o.m. 
het standpunt van de Nederlandse bis
schoppen inzake de kernwapens, van
wege de onduidelijkheid die daar volgens 
hem blijft over de kritische functie van de 
ethiek ter doorbreking van de status quo 
(p. 1 09). Deze beoordel1ng wekt bevreem
ding gezien hetgeen de bisschoppen ge
zegd hebben over de noodzaak van het 
kweken van wederzijds vertrouwen en 
van wederzijdse eenzijdige stappen ter 
doorbreking van de bestaande situatie. Is 
dit niet een spoor van de heftigheid van de 
controverses van de afgelopen jaren? 

De kerken moeten ophouden politiek te 
bedrijven en zelf strijdtoneel van de poli
tiek te zijn; zij moeten zich concentreren 
op hun eigen taak van geloofsverkondi
ging en pastorale zorg. Aldus Kuitert in zijn 
'Alles is politiek, maar politiek is niet al
les'.6 Blijft de vraag, hoe dit te realiseren. 
In relatief democratisch ingerichte kerken 
als de reformatorische kerken leiden poli
tieke en maatschappelijke controverses 
met een sterk ethische inslag gemakkelijk 
tot een strijd om kerkelijke uitspraken; ook 
de streng episcopale R K Kerk is de afge
lopen jaren niet aan een richtingenstrijd 
ontkomen. Het IKV, het ICTO, het HBV en 
de Raad van Kerken zijn nog lang niet met 
elkaar uitgepraat; of de conflicten gaan 
onder de oppervlakte verder. 

In de lijn van de depolarisatie ligt ook de 
studie van Van Bruggen: 'Verzekerde 

6 H M Kurtert. Alles 1s po/1/!ek, maar pol1t1ek IS n1et alles -
Een theolog1sch perspect1el op geloof en polit1ek. Ten 
Have. Baarn 1985 
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Vrede of Verzekerde Vernietiging' .7 Z1j 
markeert een herbezinning in de kring van 
Pax Christi - en ten dele oak het IKV - op 
de stellingnamen sinds 1977. Abstract, of 
abso\uut-ethisch bezien zou men de kern
wapens onvoorwaardelijk moeten afwij
zen, maar politiek kan dat niet. Oak Van 
Bruggen zoekt een combinatie van doel
gerichtheidsdenken en gezindheidsden
ken. De kernbewapening mag slechts on
der voorwaarden worden aanvaard. Voor 
de criteria zoekt hij aansluiting bij de leer 
van de gerechtvaardigde oorlog. Maar 
die term kan in het tijdperk van de kernwa
pens misverstanden oproepen. Daarom 
kiest hij voor de term 'gerechtvaardigde 
afschrikking'. 

Bij een inzet van kernwapens kunnen 
volgens Van Bruggen de traditionele crite
ria van de leer van de rechtvaardige oar
log moeilijk of niet worden gerespecteerd. 
En als het aileen om afschrikking gaat, blij
ken deze criteria tach op gespannen voet 
met elkaar te komen. De 'ethisch' meest 
verantwoorde strategie zou gebaseerd 
moeten zijn op kernwapens met een be
perkte en nauwkeurig bepaalbare uitwer
king, te richten op militaire doelen. Maar 
dit leidt gemakkelijk tot minder stabiele 
strategische verhoudingen en het kan een 
bewapeningswedloop bevorderen. Van 
Bruggen wi\ deze weg daarom niet in
s\aan, hoewel hij minister Weinberger zo 
uitvoerig citeert, dat hij wei enige merites 
in diens opvattingen lijkt te onderkennen. 
Hij geeft de NAVO-strategie tenslotte het 
voordeel van de twijfel, op grand van haar 
waarschijnlijke effectiviteit. Alternatieve 
strategieen als die van Egbert Boeker en 
het Zwitserse model van territoriale verde
diging komen in theorie we\ dichter bij de 
leer van d8 gerechtvaardigde oorlog, 
maar Van Bruggen erkent dat hun effectl
viteit onder de vigerende omstandighe
den - helaas - niet te bewijzen valt. 

De afschrikking mag volgens Van Brug
gen slechts dienen ter bescherming van 
eigen grondgebied en bondgenoten,. niet 
tegen aantasting van belangen daarbui-
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ten. Hij gaat daarbij echter onder meer 
voorbij aan het feit dat de afschrikking we
reldwijd een macro-stabiliteit schept, die 
tot op heden heeft voorkomen dat regio
nale conflicten tot een were\doorlog leid
den; die - zij het op gebrekkige wijze -
een basis geeft aan het functioneren van 
de VN en van de internationale rechts
orde. 

Vrede Wegen 
Het rapport 'Vrede Wegen' van het We
tenschappelijk lnstituut voor het CDA slu1t 
een peri ode at, begonnen met de rappor
ten van de commissies Neuman en Don
ner. Het wil een samenvatting zijn van het 
de bat van de afgelopen jaren en een reac
tie er op. Het betoog komt er op neer, dat 
een wezenlijk alternatief voor de NAVO en 
haar strategie ontbreekt; dat de Ameri
kaanse kernwapens in Europa nodig zijn 
voor de koppeling van de veiligheid van 
West-Europa aan die van de VS. Wei be
pleit het rapport een sterkere eenheid van 
West-Europa, ook op het gebied van de 
defensie, in het kader van de NAVO. Het 
veiligheidsbe\eid moet weg van een natio
nallstische benadering. Het moet bijdra
gen tot een rechtvaard1ge internationale 
orde, tot een verbetering van de feiteiiJke 
s1tuatie, tot wapenbeheersing en een be
perking van de rol van de kernwapens, 
met name van gevechtskernwapens. De 
kosten van de bewapening moeten in 
toom gehouden worden. 

Het is de verdienste van 'Vrede Wegen' 
dat het vee\ materiaal verschaft, leesbaar 
is en depolariseert. Het is niet dogmatisch 
en wil bijdragen tot een verder debat. Vra
gen en punten van bespreking blijven er 
inderdaad over, vooral gelet op de nab1je 
toekomst. 

Zal het de NAVO inderdaad mogelijk 
zijn een aanval met conventionele midde
len op te vangen en af te slaan (criterium p. 

7 Koos van der Bruggen. Verzekerde Vrede of Verzekerde 
Vermettgtng - Onlwtkkelmg van een theone van ge· 
rechtvaardtgde afschnkktng. U•tgeverq J H Kok. Kam 
pen 1986 
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95) zonder gebruik te maken van de mid
delen van FOFA (Follow On Forces At
tack; niet-nucleaire afweermiddelen tegen 
het 2e en 3e echelon van de strijdkrachten 
van het Warschau-pact) en ATBM (Anti 
Tactical Ball1stic Missiles; afweermidde
len, ook tegen raketten met conventionele 
en chemische ladingen, evt. ook tegen 
vliegtuigen)? Deze vraag is extra actueel 
vanwege de beperkte aanwezigheid van 
parate Nederlandse strijdkrachten in de 
Bondsrepubliek, een probleem waarop 
met name de commissie-Brands wijst. 

'Vrede Wegen' heeft gemengde gevoe
lens over FOFA en laat ATBM nog grote
liJkS onbesproken. Daar staat tegenover 
dat de Tweede Kamer bij de mot1e-Eng
w1rda (4 febr. 1986) gevraagd heeft om 
een studie in Europees verband 1nzake 
ATBM, gezien de nog vele bestaande vra
gen en omdat het mogelijk een gedwon
gen vroegtijd1ge inzet van kernwapens 
door de NAVO kan voorkomen. 8 Ook mr. 
Mommersteeg heeft een feasibility-stud1e 
aanbevolen9 en dr. Bot meent dat er op 
langere termijn geen ontkomen aan is. 1o 
Acht men deze ontw1kkeling bezwaarlijk, 
dan zal 1n Ieite een zwaardere functie bllj
ven l1ggen bij de kernwapens. 

In dit verband zij opgemerkt, dat de 
Franse regering inmiddels werkt aan een 
WIJziging van haar militaire doctrine. BIJ 
een gewapend confl1ct moet in een vroe
ger stad1um worden overgegaan tot de in
zet van nucleaire slagveldwapens. Dit om 

De Franse regering zal in 
een gewapend conflict 
sneller overgaan tot een 
inzet van kernwapens. 
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een tegenwicht te bieden tegen het stre
ven van de NAVO naar een verhoging van 
de atoomdrempel. 

Dit alles leidt tot de conclusie dat in de 
komende tijd JUist een zeer technische ma
terie, in snelle ontwikkeling, bij de NAVO 
ter discussie staat. En, zoals de Advies
raad Vrede en Veiligheid uitvoerig be
toogt, de vraag welke middelen de situatie 
1n Europa het best beheersbaar maken, 
stelt ons herhaaldelijk voor paradoxen. 
Het is dan niet zo gemakkel1jk te beoorde
len welke maatregelen 1n Ieite tot een ver
betenng van de verhoudingen in Europa 
lei den. 

Een vraag is ook, welke consequenties 
voor strategie en middelen het feit behoort 
te hebben, dat ook West-Berlijn tot het 
NAVO-verdragsgebied behoort. Ook als 
be1de allianties zich meer defensief opstel
len (p. 87) gaat hier toch een voordeel 
naar de Oostelijke zijde. 

Een fundamenteel probleem van Euro
pese veiligheid is, dat ontspanning crises 
kan oproepen, omdat zlj de delmg van 
Europa in gevaar brengt. Oat is gebeurd 
1n 1968, het kan opnieuw gebeuren nude 
contacten tussen Oost en West zeer zijn 
toegenomen. Het probleem van militaire 
oorlogsvoorkoming blijft actueel totdat 
fundamentele politieke oplossingen zijn 
bereikt. 

Een vraag is voorts, of het reeel 1s als 
element van defensie op te nemen een 
spreiding van verantwoordelijkheden in 
onze samenleving, zoals voorgesteld 
door de aanhangers van sociale verdedi
ging (p. 95). De moderne samenleving is 
JUISt ten aanzien van sleutelvoorzieningen 
sterk gecentral iseerd. 

De meeste grotere bondgenoten van 
de VS hebben zich inmiddels achter SDI 
gesteld en de Westeuropese - ook de 

8 Motre Engwrrda d d. 25 november 1985 (19 061. nr. 5) 
9 Mr J A Mommersteeg. Een 'Europese· antr-raketverde

drgrng?. Atlantlsch Perspect1ef (1985/4) 2-4 
10 Dr B.R Bot. Antr-raketverdedrgrng - Actref of Passref 

- Westeuropees of Atlantrsch? Atlanl!sch Perspect1ef 
(1985/6)16 
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Nederlandse - industrie werkt er aan 
mee. De VS zal het proJect tenminste in 
een beperkte opzet realiseren, ter be
scherming van vitale punten Kan Neder
land dan zijn reserves handhaven, of IS het 
beter aansluiting te zoeken bij de criteria, 
overeengekomen in het verband van de 
Westeuropese Unie, welke uitgaan van 
een mix van offensieve en defensieve stra
tegische wapens? 'Vrede en Wegen' sluit 
dat n1et uit (p. 45), maar heeft wei een 
voorkeur voor een 'nul-optie' inzake SOl, 
en deze zaak leeft sterk in de Nederlandse 
politiek 

lnzake het ethisch denken over de kern-
wapens onderscheidt het rapport globaal 
drie standpunten. Het stand punt (1) van 
de kernwapenrelativ1sten, voor wie de tra
ditlonele leer van de gerechtvaardigde 
oorlog volop actueel is gebleven, met 
name omdat de kernwapens steeds klei
nGr en preciezer worden. Het standpunt 
(2) dat kernwapens volstrekt onaanvaard
baar ziJn, ongeschikt voor en1g doel. Ook 
dit standpunt oordeelt op grond van crite
ria van de leer van de rechtvaardige oar
log, maar het beoordeelt de kernwapens 
anders dan de kernwapenrelativisten. 
T enslotte is er de opvatti ng (3) dat de tradi
tiOnele leer van de rechtvaardige oorlog 
tekort schiet in het nucleaire tijdperk. Val
gens deze opvatting moet het kernwapen 
vooral de oorlogsvoorkoming dienen en 
moet uiterst terughoudend worden ge
dacht over de inzet van kernwapens. Het 
rapport noemt 1n dit verband vooral de op
vatting van de H. Stoel en de RK bis
schoppenconferenties. 

Aansluitend zij hier op twee punten ge
wezen. De R.K. Kerk onderkent dat het 
vraagstuk van de kernwapens door tech
nlsche ontwikkelingen anders kan komen 
te liggen. Aldus ook de Amerikaanse bis
schoppen in hun herderliJk schrijven van 
mei 1983. Het 1s naar r.k. opvatting niet 
principieel ongeoorloofd kleinere en pre
ciezere kernwapens te ontwikkelen, maar 
een zaak van politieke afweging. Voor de 
NAVO kan het nodig zijn, ook als zij afziet 
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van verdedigingsstrategieen als Airland 
Battle. 

De r.k. benadering komt er op neer, dat 
1n het tijdperk van de kernwapens op een 
meer gedifferentieerde wijze over wapens 
en gewapend geweld moet worden ge
dacht dan in het tijdperk van de klassieke 
doctrine van de rechtvaardige oorlog. 

Oecumene 
De kerken hebben de afgelopen jaren 
ieder op haar manier een belangriJke rol 
gespeeld in het kernwapendebat en de 
betrekkingen tussen Oost en West. Naar 
aanleiding h1ervan is vanuit de DDR de 
gedachte van een vredesconcilie gelan
ceerd Oeze heeft aan Westelijke zijde 
weerklank gevonden 

Een parallelle liJn loopt vanuit een be
raad van de Conferent1e van Europese 
Kerken en de Europese Bisschoppencon
ferentie, in 1984. De kerkelijke leiders for
muleerden een boodschap van vrede en 
ontwapening. Ook bepleitten zij een oecu
menisch concilie, op basis van het ge
meenschappelljk erfgoed van de kerken 
van Oost en West: het credo van Nicea
Constantinopel. Aileen een dergelijk con
cilie zou een herformulering van de 
chr1stelijke geloofsbelijdenis mogen on
dernemen. 11 

Gelet op de verschillen in opvatting tus
sen de Wereldraad van Kerken (Vancou
ver, 1983) en de H. Stoel, he eft de H. Stoel 
deze gedachte niet overgenomen. In de 
encycliek Dominum et Vivificantem (1985) 
stelt de H. Stoel dat het Tweede Vaticaans 
Concilie voor de huidige tiJd tot afgeronde 
u1tspraken 1s gekomen.12 

Ook houdt de H. Stoel vast aan z1jn op
vatting dat ontwapening door onderhan
delingen moet worden bereikt. Een vre
desconcilie zou inzet van propaganda 
kunnen worden. Wei heeft de paus de lei
ders van de wereldgodsd1ensten en van 
de chr1stelijke kerken uitgenodigd voor 

11 Arcilrel cier Kerken. (laargang 41 nr 4) 311 
1 2 Arch ref der Kerken (laargang 41. nr 7) 532 
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een gezamenlijke gebedsbijeenkomst te 
Assisie. Deze uitnodiging is inmiddels 
aanvaard. 

Franciscus is bij uitstek een figuur die de 
wereld kan terugleiden naar de wortels 
van een zuiver bestaan, die tegenstellin
gen overbrugt Maar wie hem ernstig 
neemt weet ook, dat de at te leggen weg 
nog lang is. 

Naschrift 
Dit artikel werd eind september jJ afge
rond. Het Oost-West-overleg sindsdien en 
de politiek van Gorbatchov hebben hoop 
gewekt op een verdere toenadering !us
sen Oost en West Maar er blijven proble
men. Oostelijke liberalisaties kunnen - on
gewild - in een crisis uitmonden, zeker 
als de Duitse deling in het geding zou ko
men. De aankondiging van troepenbewe
gingen, overeengekomen te Stockholm, 
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geldt niet voor het voorwaarts opstellen 
van strijdkrachten en er mogen gebieden 
aan inspectie worden onttrokken. Daar
van kan vooral het Warschau-pact profite
ren. Russische ontspanningspolitiek kan 
de NAVO verder uiteendrijven. Daarom 
blijft de vraag welk beleid de Sowjet-Unie 
op langere termijn zal voeren, hoe veilig 
West-Europa al is en of de strategische 
verbondenheid met de VS kan worden ge
mist De Amerikaanse kernwapens in 
Europa blijven in het centrum van het de
bat 
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Drs. H.J. Ydo 

De Europese akte 

De Europese Akte is bar slechte en zelfs 
destruct/eve wetgeving. Zij is niet ge
schreven vanuit de vaste wil een Euro
pese gemeenschap te maken. Ydo noemt 
de Akte een stap terug ten opzichte van 
de oorspronkelijke EG-verdragen. 

Wanneer deze regels in druk verschijnen 
zijn wij waarschijnlijk een internationaal 
verdrag rijker: de Europese Akte, die een 
aanvulling en uitbreiding beoogt te zijn 
van de drie EG-verdragen. Over de Akte is 
nogal wat te doen geweest. Deskundigen 
van naam en faam hebben van het stuk 
geen spaan heel gelaten en men hoeft 
geen staatsrechtsgeleerde te zijn om te 
begrijpen hoezeer zij gelijk hebben. Ook 
voor de gewone burger is de Akte 'een 
hoogst bedenkelijk, verward, ongelukkig 
geformuleerd en dubbelzinnig stuk' dat 
het gevaar in zich draagt 'de gemeen
schapsstructuur en het gemeenschappe
lijk verworvene aan te tasten'. De termino
logie is van mr. Th. Vogelaar, voormalig 
Directeur Generaal Juridische Zaken bij 
de EG. Desondanks is de Akte indertijd 
door de regeringen van aile EG-Iidstaten 
getekend en inmiddels waarschijnlijk door 
de nationale parlementen geratificeerd. 
Het Nederlandse parlement deed zulks 
vorig jaar december. 
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Een interessante vraag is: waarom? 
Waarom zadelen regeringen en parle
menten de burgers van Europa op met 
wat kennelijk bar slechte en zelfs destruc
tieve wetgeving is? Wie naar de ontstaans
geschiedenis van de Akte kijkt kan voor de 
regeringen (sommige regeringen) wellicht 
een excuus bedenken. lmmers, de bizar
ste paragrafen van de Akte zijn te Luxem
burg op 2 december 1985 door het 
Franse staatshoofd en regeringsleiders 
van de overige EG-Iidstaten zelf geredi
geerd, onder grote tijdsdruk, in een ner
veuze en gespannen onderhandelings
sfeer. Voor hen ging het er toen niet in de 
eerste plaats om een goede juridische 
tekst tot stand te brengen, maar een poli
tiek compromis te bereiken. Na aile opwin
ding rond het Ontwerp Verdrag voor een 
Europese Unie van het Europese Parle
ment, na de rapporten van het Dooge Co
mite, een grote demonstratie in Milaan, 
gemor van het bedrijfsleven moest er, hoe 
dan ook, iets komen. Welnu, er kwam iets, 
een monstrum, maar wie zal wie wat kwa
lijk nemen? In tegenstelling tot 1957 ston
den te Luxemburg de regeringsleiders 
niet aangetreden met de vaste wil een 

Drs H J Ydo (1925). voormal1g ambtenaar biJ de EEG. 
thans 1n Brussel zelfstand1g werkzaam als adv1seur van 
Europese zaken. 
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Europese gemeenschap te maken. lnte
gendeel, verscheidenen onder hen waren 
naar Luxemburg gekomen om de natio
nale soevereiniteit met hand en tand te 
verdedigen; een enkeling zelfs om wat 
van de eerder afgestane soevereiniteit te
rug te halen. Achteraf gezien zou het beter 
zijn geweest als de happening helemaal 
niet had plaatsgevonden. Maar ja, men 
zat nu eenmaal in die trein en stoppen was 
onmogelijk. AI met al zal het niet eenvou
dig zijn in de geschiedenis een internatio
naal verdrag te vinden van dezelfde reik
wijdte dat zo slecht voorbereid, op zo'n 
hoog niveau in zo korte tijd in elkaar is ge
timmerd. Een ware mijlpaal in de geschie
denis van het internationale verdragswe
zen. 

De zaken lagen wat anders voor de natio
nale parlementen. Die hadden tijd voor re
flectie, kritiek, amendering. Sommige 
hebben die tijd goed gebruikt, zoals het 
Nederlandse parlement dat voor de Akte 
weinig goede woorden had en de rege
nng zelfs een boodschap heeft meegege
ven inzake de toepassing van de Akte. 
Toch heeft tot dusver (begin december) 
geen enkel nationaal parlement het aan
gedurfd ratificering te weigeren of afhan
kelijk te stellen van amendering, ook niet 
het Nederlandse parlement. Vanwaar die 
houding? lmmers, om erkend slechte wet
geving loch aan te nemen dient men over 
zeer zwaarwegende argumenten te be
schikken of op zeer uitzonderlijke omstan
dlgheden te kunnen wijzen. In het geval 
van de Akte was er noch van het een, 
noch van het ander sprake. In zekere zin 
was voor het parlement de Akte een zaak 
van slikken of stikken. Substantiele amen
denng was onmogelijk omdat daarmee de 
hele 'deal' ongedaan zou zijn gemaakt. 
Weigeren om te ratificeren zou kritiek van 
onze partners hebben uitgelokt en overi
gens andere nationale parlementen een 
alibi hebben verstrekt om eveneens ratifi
catie te weigeren. 
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Voor de Tweede Kamer 
was de Europese Akte een 
zaak van slikken of 
stikken. 

Toch blijft de vraag of het Parlement er niet 
beter aan had gedaan verwerping te over
wegen. Tenslotte ls de Akte slechte wetge
ving - op zich een zuiver en begrijpelijk 
motief voor verwerping - en wat zou er 
op tegen zijn geweest via verwerping te Ia
ten weten dat de Akte ons niet ver genoeg 
gaat? Het gaat bij de constructie van 
Europa om overdracht van soevereiniteit. 
Daarover handel! ook de Akte. Voor som
migen - Denen, Grieken, Engelsen -
gaat die overdracht sowieso te ver; voor 
ons, federalisten die we zijn, niet ver ge
noeg. Wat voor schade zou er zijn aange
richt wanneer ons parlement dat door mid
del van verwerping had Iaten weten? Wij 
zouden dan geen Akte hebben gehad en 
voorlopig aileen met de EG-Verdragen 
hebben moeten Ieven. Echter, waarom 
niet? 

Het gaat in de Akte om de bevoegdheden 
van de gemeenschapsorganen. Zij be
oogt o.m. het (gedeeltelijk) herstel van de 
Ministerraad als gemeenschapsorgaan 
(door versoepeling van enkele besluitvor
mingsprocedures) en de totstandbren
ging van een beter evenwicht tussen 
Raad en Europees Parlement inzake ge
meenschapswetgeving. Wat zal daarvan 
terecht komen? De Raad functioneert in 
belangrijke zaken allang niet meer als ge
meenschapsorgaan omdat sommige le
den onwillig zijn op bepaalde beleidster-
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reinen over voorstellen tot wetgeving tot 
stemming over te gaan of te besluiten met 
meerderheid van stemmen daar waar de 
Verdragen dat toestaan. In de prakt1jk 
besluit de Raad zeer vaak met consent of 
unanimiteit. Een verderfelijke procedure 
die breed ruimte biedt aan chicanes en 
vertragingsoperaties van de kant van na
tionale ministers. ambtenaren en pressie
groepen en die de Raad op essentiele ter
reinen heeft gedegradeerd tot een bewe
gingloos intergouvernementeel onder
handelingsforum. 

In deze omstandigheid ligt de voor
naamste oorzaak van het feit dat het inte
gratieproces zo uiterst traag verloopt en 
tal van nuttige en dringende gemeen
schappelijke zaken niet van de grond ko
men. Welnu, de Akte op zich zal daarin 
geen verandering brengen. lntegendeel, 
doordat in de Akte vooruitgang op ver
schillende gebieden van beleid aan elkaar 
gekoppeld wordt, zou het in de toekomst 
wei eens moeilijker kunnen worden dan 
voorheen om consent of unanimiteit te be
rei ken De nieuwe, lichtere stemproce
dure die voor enkele terre1nen in de Akte is 
opgenomen, is van geen enkele beteke
nis zolang zij ook niet wordt toegepast. 
Nergens wordt de Raad verplicht zijn zan
den onder de EG-Verdragen, onder de 
Akte te staken. 

Met de relatie tussen Raad en Parlement 
ziet het er niet veel beter uit. Weliswaar 

26 

De Europese akte 

wordt de bestaande consultatieprocedure 
uitgebreid en verfiJnd, doch inzake ge
meenschapswetgevlng blijft het laatste 
woord aan de Raad en blijft het parlement 
verstoken van wetgevende bevoegdheid. 
Zeer begrijpelijk merkte een CDA-Euro
parlementarier dan ook onlangs op dater 
voor het parlement niet veel anders opzit 
dan 1nschakeling van het Europese Hof 
van Justitie, telkens wanneer er in de con
sultatieprocedure iets mis mocht gaan. ln
tegreren via jurisprudentie kan men zoiets 
noemen. Een weinig fraaie en omslachti
ge wijze van bestuur 

Het kernprobleem waarmee de Euro
pese Gemeenschappen worstelen is de 
eenzijdlge institutionele macht van de 
Raad die verzandt in wetgevende on
macht omdat de Raad zich niet als ge
meenschapsorgaan opstelt. Een beetje te 
vergelijken met de macht en onmacht van 
de Staten-Generaal ten tijde van onze 
eigen Republiek. Er was een Napoleon 
voor nodig om van de Zeven Provincien 
een natie te maken. Wij mogen hopen dat 
het met de Europese integratie iets vreed
zamer en rationeler verloopt. De oor
spronkelijke EG-Verdragen bieden daar
toe een solide handvat; de Akte niet. 
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BOEKBESPREKING 

Mr. J. de Rutter 

Vrede wegen 

Vrede Wegen Alternatleven voor het vet
!tgheidsbeleid beoordee!d. Rapport van 
een commtssie van het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het COA. Den Haag 1986. 
Prust 11,-. 

Po/itiek is denken en doen Studies kun
nen aileen betekenis hebben binnen de 
context van ondoorzichtige nattonale en 
internationale factoren Mr. J de Ruiter 
bespreekt het rapport 'Vrede Wegen' van 
het Wetenschappeltjk lnstituut voor het 
GOA. dat a!ternatieve voorstellen voor het 
veiligheidsbe!etd beoordeelt. 

Ter u1tvoering van een tweetal resoluties 
van de partiJraad van het CDA te Hattem 
(1982) heeft de commtssie 'Aiternatieve 
veiltgheidsmodellen' onder bovenstaan
de titel een rapport opgesteld Het biedt 
een overzicht van de beleidsalternatieven 
die op het gebied van defenste aan de 
orde ziJn en formuleert een aantal criteria 
waarmee deze alternatieven beoordeeld 
kunnen worden. 

De commissie stond onder Ieiding van 
drs. AM. Oostlander, die werd bijgestaan 
doorderapporteurdrs Th B.F.M. Brinkel. 
Leden waren mr. R.H. van de Beeten, me
vrouw A.MVC. Groensmit-van der Kal
len, prof dr. 0. Kuschpeta en drs. C. van 
Vltet. Mr. JA Mommersteeg heeft de 
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commissie voortijdig moeten verlaten, 
maar heeft wei met zijn inzicht en ervaring 
bijgedragen. 

Het rapport bevat de volgende hoofd
stukken: 
I. Hoofdltjnen in het christelijk denken 

over de oorlog 
11. De NAVO en het Warschau-Pact 
Ill. Alternatieve voorstellen voor veiltg

heidsbeleid 
IV. Vredesbeleid een christen-democrati-

sche benadering 
V. Beoordeling 
VI. Nabeschouwing en conclusies. 
Een literatuuroverzicht besluit het rapport 

Het is in zekere zin niet moeilijk het rapport 
te bespreken. Voor het overgrote deel be
vat het een over het algemeen objectieve 
en voor getnteresseerden ook duidelijke 
weergave van wat op het terrein van de 
veiligheidspolitiek wordt gedacht. Deze 
samenvattende weergave is nuttig en ai
leen al daardoor is het rapport waardevol. 
Het heeft weintg zin dit beschrijvende deel 
van het rapport nog eens te herhalen of 
het samen te vatten. In zoverre wil ik het bij 
een enkele aanduiding en kanttekening 
Iaten. 

Mr J. de Ru1ter (1930) was m1n1ster van Defens1e 1n het kabl
net-Lubbers I. t11ans IS h11 procureur·generaal b11 het ge· 
rechtshof te Amsterdam 
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Zoals gezegd gaat hoofdstu k I over de 
hoofdlijnen in het christelijk denken over 
de oorlog. In par. 1 wordt dan nader inge
gaan op bijbelse noties, terwijl in par. 2 de 
christelijke traditie wordt beschreven. Dit 
alles is wei zeer in het kort beschreven en 
onvermijdelijk roept het gevoelens van 
enig onbehagen bij de lezer op. lk wil op 
twee dingen wijzen. 

Naar mijn indruk zijn de schrijvers er bij 
de verwerking van de bijbelse stof toch 
niet echt uitgekomen. Oat is trouwens 
geen schande, want de bijbel geeft nu 
eenmaal geen afgeronde leer over poli
tieke of maatschappelijke vraagstukken. 
Maar beter is het dan maar eens een 
vraagteken te Iaten staan dan gegevens 
geforceerd in de richting van het eigen be
toog te buigen. lk viel over een betoog op 
p. 9, waar in een bespreking van de oar
log in het Oude Testament wordt betoogd, 
dat het hoofdthema daar is trouw of on
trouw van Israel aan het verbond dat God 
met het volk heeft gesloten (de gehoor
zaamheid aan God). Daaraan zijn oorlog 
en vrede ondergeschikt, aldus de schrij
vers, die daaraan de stelling verbinden 
'Relevant is niet zozeer of Israel de verove
ring van Kanaan soms op bijzonder wrede 
wijze uitvoerde. Belangrijk is dat het dit 
deed in gehoorzaamheid aan zijn Heer; 
om zijn wetten en geboden ten uitvoer te 
brengen'. Hier wordt - maar dat kan toch 
niet de bedoeling zijn - de inhoud van het 
handelen als niet relevant terzijde gesteld, 
en wordt de intentie van het handelen 
beslissend geacht. Er lijkt te staan 'In 
Gods naam is alles geoorloofd', maar ik 
zal de opstellers wei verkeerd begrijpen. 

Wat daarop volgt, nl. 'De verovering 
van Jericho vond plaats zonder militair ge
weld', lijkt mij ook nogal gewaagd. Welis
waar vielen volgens het overbekende ver
haal de muren om, maar vervolgens werd 
wei de gehele bevolking - met de even
eens overbekende uitzondering - omge
bracht. Geen voorbeeld van een vreed
zame verovering! 

Wellicht zijn dit ondergeschikte uitglij-
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ders, maar zij lei den mij wei tot een tweede 
opmerking. De schrijvers geven er duide
liJk blijk van te weten dat in vraagstukken 
van oorlog en vrede niet mechanistisch 
met bijbelteksten kan worden omgegaan. 
Zij doen dat ook niet en proberen eerder 
enige algemene noties op te sporen, die 
ons verder kunnen helpen. Maar willen wij 
daarmee inderdaad verder komen dan 
kunnen wij niet zonder een verdergaande 
bezinning, waardoor als het ware een 
brug wordt gevormd tussen die centrale 
b1jbelse noties en de politiek; een zekere 

Bezinning moet een brug 
vormen tussen bijbelse 
noties en politiek. 

structuur waarbinnen het denken over 
een aantal vraagstukken in onderlinge sa
menhang kan plaatsvinden, een staats
leer derhalve (waarbij ik er niet over wil 
twisten of dit het juiste woord is). Willen wij 
werkelijk datgene wat ons drijft zichtbaar 
maken, dan kunnen wij niet blijven stil
staan bij algemene en altijd multi-interpre
tabele begrippen als gerechtigheid, 
naastenliefde, verantwoordelijkheid e.d. 

In het CDA lijden wij er onder dat het on
derscheiden gedachtengoed uit met na
me KVP- en ARP-kring als het ware onder 
een deken is gelegd, waardoor toch veel 
verloren is gegaan. De reformatorische 
wijsbegeerte bijvoorbeeld met haar grote 
aandacht voor de staat en de maatschap
pelijke verbanden, was toch niet zo geda
teerd, dat wij er niets meer aan zouden 
hebben? Hoe dit ook ziJ, in beschouwin-
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gen als de hier besprokene mis ik node 
een werkelijk kader. 

Tot zover enige kanttekeningen bij het, 
trouwens in hoofdzaak beschrijvende, 
hoofdstuk I. 

Middendeel 
Over hoofdstuk II kan ik kort zijn. Het bevat 
een bruikbaar overzicht van het veilig
heidsbeleid van NAVO en Warschaupact, 
ontleend aan vooral Nederlandse bron
nen en beschouwingen. 

Het grate middendeel van het rapport 
wordt gevormd door hoofdstuk Ill, Alter
natieve voorstellen voor veiligheid. Voor 
een goed verstaan: het gaat hierbij niet om 
voorstellen van de commissie, maar om in 
het algemeen levende voorstellen en ge
dachtengangen, zoals: Europese alterna
tleven voor Atlantische samenwerking (de 
twee-zuilenleer, zelfstandige verdediging 
voor West-Europa, een verenigd West- en 
Oost-Europa); de voorstellen van de 
commissie-Palme; het SOl-concept; 
Freeze; no first use; verdediging in de 
diepte; defensie zonder provocatie; so
ciale verdediging. Na iedere paragraaf 
wordt in een apart kader kritiek verwoord, 
wederom: niet de kritiek van de commis
sie, maar een beschrijving van de kritiek 
die tegen het daar besproken voorstel of 
concept wei wordt ingebracht. 

Dit is zeker een zeer nuttig deel van het 
rapport, waardoor men in kort bestek een 
duidelijk inzicht kriJQt in de hier bestaande 
controversen. 

In hoofdstuk IV volgt dan een christen
democratische benadering van het vre
desbeleid. Met de hoofdstrekking daar
van kan zeker worden meegegaan. lnter
nationale orientatie, geen nationalisme 
dus maar nadruk op VN, EG, NAVO; 
NAVO als instrument tot het voorkomen 
van oorlog; niet stil blijven staan bij de 
Oost-Westverhouding, maar ook de pro
blematiek van de ontwikkelingslanden on
derkennen en als essentiele opgave van 
de buitenlandse politiek onderkennen; het 
kernwapen zien als ongeschikt om een 
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oorlog te voeren en het aldus aileen erken
nen in zijn oorlogvoorkomende rol en !e
vens via wapenbeheersings- en wapen
verminderingsonderhandelingen probe
ren ook die afhankelijkheid van het kern
wapen terug te dringen; in het algemeen 
een internationaal-politieke en maat
schappelijke zin voor ontspanning en het
besef dat in de tegenwoordige tijd oorlog 
geen redelijk doel meer kan dienen. 

Aldus meen ik zonder de samenstellers 
onrecht te doen de hoofdlijn te kunnen 
aangeven. lk zei reeds dat men hiermee 
van harte kan instemmen, waarbij ik ook in 
dit verband in twijfel trek of de begrippen 
gespreide verantwoordelijkheid, recht
vaardigheid, solidariteit en rentmeester
schap hier voldoende onderscheidend 
vermogen hebben om ons werkelijk veel 
verder te helpen. 

Het rapport komt dan tot een vijftal crite
ria, aan de hand waarvan de verschil
lende in hoofdstuk Ill weergegeven alter
natieven kunnen worden beoordeeld. 
Deze criteria zijn: 

1. Vredesbeleid dient biJ te dragen aan 
een rechtvaardige internationale orde. 
Het is solidair en niet aileen gericht op 
de vergroting van de eigen veiligheid. 
Het omvat daarom met name bescher
ming van de mensenrechten in eigen 
land en bevordering van mensenrech
ten elders. 

2. Vredesbeleid moet gericht zijn op ver
betering van de feitelijke situatie en 
moet dus duidelijk betrekking hebben 
op de huidige omstandigheden. 

3. Vredesbeleid moet bijdragen aan een 
versterking van de oorlogvoorkoming. 

4. Vredesbeleid moet de afhankelijkheid 
van kernwapens in de internationale 
verhoudingen verminderen en deze 
naar de achtergrond doen verschui
ven. 
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5. Vredesbeleid moet de bewapenings
uitgaven op zijn minst in toom houden. 

Ieder zinnig mens 
Als het de lezer van deze bespreking ver
gaat als miJ, dan zal hij opmerken dat deze 
criteria tamelijk algemeen zijn en eigenlijk 
overeenkomen met wat ieder zinnig mens 
zal zeggen. Oat kan misschien niet an
ders, en dat is maar goed ook, maar het 
maakt wei dat deze conclusies na al wat 
eraan vooraf is gegaan weinig opzien kun
nen baren. Hetzelfde geldt van de toepas
sing van deze criteria op de verschillende 
alternatieven, zoals deze in hoofdstuk V 
plaatsvi ndt. 

Men kan deze toepassing zo typeren, 
dat in aile alternatieven wei een en ander 
wordt gevonden wat aanspreekt en dater 
ook kritische kanttekeningen bij te maken 
ziJn. Oat ligt ook voor de hand. Wij kunnen 
immers voetstoots aannemen dat allen die 
z1ch met het veiligheidsbeleid bezighou
den bezield zijn door de wil oorlog te voor
komen en de bewapeningsuitgaven in de 
hand te houden (om mij nu maar tot twee 
cnteria te beperken). Bovendien is er op 
dit gebied zo weinig echt zeker dat werke
iljke toetsing - ook al biJ een gelukkig ge
brek aan experimentele mogelijkheden -
nauwelijks mogelijk is. 

Op deze WIJze - toets1ng van de ver
schillende concepten aan de geformu
leerde criteria - lopen de samenstellers 
de onderwerpen van hoofdstuk IV langs, 
steeds hun conclusie trekkend. 

In het kort samengevat zijn zij voor 
Westeuropese samenwerking op defen
siegebied; zien zij bru1kbare elementen in 
de visie van Palme cs. inzake gedeelde 
veilighe1d; wijzen ziJ SOl af als daarmee 
het afschaffen van de afschrikking wordt 
beoogd, maar gunnen ziJ aanhangers van 
SOl als middel tot versterking van de af
schrlkking het voordeel van de twijfel, mits 
ziJ SOl voorwerp van onderhandelingen 
willen maken; oordelen zij gunstig over 
een tweezijdige onderhandelde en con
troleerbare Freeze, zij het dat verdere stu-
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die nodig is naar regionale (Europese) 
componenten; wijzen zij een 'no first use' -
verklaring af, maar vinden het waardevol 
dat dit voorstel ons wijst op de onwense
lijkheid om in een vroeg stadium van het 
conflict naar kernwapens te grijpen; heb
ben zij gemengde gevoelens over FOFA 
(positief is het dat gepoogd word\ met 
conventionele middelen een aanval te 
weerstaan, maar negatief de eraan ver
bonden hoge kosten); steunen ziJ het stre
ven naar een geloofwaardige niet provo
cerende militaire doctrine, maar menen 
dat de NAVO het nu niet kan stellen zon
der de oorlogvoorkomende rol van het 
kernwapen; menen zij dat de NAVO in 
staat moe\ blijven eventueel verloren ge
gaan terrein te heroveren en dat wij ons 
niet moeten Iaten leiden door de te sterke 
aanvaarding van de Sovjet opvattingen 
over vrede en veiligheid; zien ziJ de sociale 
verdediging als een mogel1jk belangrijke 
bijdrage aan het vredesbeleid, maar wij
zen zij het model, voorzover bedoeld als 
volledige vervanging van militaire defen
sie als onverantwoordelijk af: zien zij in de 
NAVO een positief instrument van de inter
nationale rechtsorde, die succesvol is ge
weest in haar beleid terzake van oorlog
voorkoming, maar die meer aandacht zou 
moeten besteden aan haar beleid terzake 
van ontspanning en wapenbeheersing: 
vragen zij op verschlilende plaatsen aan
dacht voor het verband tussen de men
senrechtensltuatie en de veliigheidspoli
tiek. 

Het rapport wordt afgesloten met hoofd
stuk VI, Nabeschouwing en conclus1es, 
waarin een samenvattende beschouwing 
van al het voorgaande word\ gegeven. 

Nieuwe wegen 
lk wil miJn besprek1ng afsluiten met nog 
enkele opmerkingen. Het rapport slu1t 
grosso modo goed aan biJ het beleid op 
het terrein van vrede en veiligheid, zoals 
achtereenvolgende Nederlandse kabinet
ten dat hebben geformuleerd. Nuances 
en formuler1ngen daargelaten ligt het be-
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togende en concluderende deel van het 
rapport toch erg dicht biJ beleidsstukken 
als de Defensienota-1984 en ook de ver
schillende begrotingstoelichtingen van 
Buitenlandse Zaken en Defensie Oat het 
rapport nieuwe wegen opent zou ik niet 
kunnen beweren. Heldnng heeft iets van 
deze aard ook geconstateerd, het aandui
dend met het woord pragmatisme (NRC
Handelsblad van 19 augustus 1986). Zon
der het nu 1n alles met Heldring eens te zijn 
begrijp ik toch niet, waarom rapporteur 
Bnnkel in dezelfde krant op 22 augustus 
zo op hem moet inhakken, waarbij ik zijn 
toonzetling wemig uitnodigend vind voor 
verder gesprek. terw1jl het rapport daartoe 
ju1st oproept 

Na bestudering van het rapport be
kroop miJ ook het besef dat ik ondanks de 
u1tvoerige beschouwingen en de nauw
keurige analyses iets m1s. Aanvankelijk 
kon ik dat niet exact omschrijven, maar 
gaandeweg kwam ik er achter dat in het 
rapport - ondanks de vele concepten en 
de besprekingen daarvan - de werkelijke 
politieke context ontbreekt De samenstel
lers zullen het zeker niet zo hebben be
doeld, maar het rapport ltjkt te zeggen als 
WIJ nu maar goed nadenken en alles op 
een riJ!Je zetten en conclusies trekken, dan 
knjgen we een goede politiek. 

Nu zal ik wei de laatste willen ziJn om de 
waarde van nadenken en van theoreti
sche beschouwmgen te ontkennen, maar 
polit1ek vmdt in de studeerkamer niet haar 

Politiek vindt in de 
studeerkamer niet haar 
eigenlijke speelveld. 
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eigenlijke speelveld. Politiek is denken en 
doen, maar het laatste is de uitkomst van 
een soms ongelofelijk ingewikkeld en on
doorzichtig proces van nationale en inter
nationale factoren, van psychologie en 
machtsstreven, van geschiedenis en tech
ntsche ontwikkeling, van ideologie en eco
nomische omstandigheden, van politiek 
stelsel en leiderschap (om maar iets te 
noemen). Concepties, criteria, analyses 
e.d. - hoe nuttig ook - kunnen aileen 
binnen die context betekenis krijgen. 

Van het gemis aan een concrete poli
tieke evaluatie van de eigen denkbeelden 
door de rapporteurs nog een voorbeeld: 
op zichzelf terecht pleiten zij voor een gro
tere verantwoordelijkheid en een hechtere 
samenwerking van de Europese NAVO
Ianden. Maar een analyse van de politiek 
van die Ianden en zeker van de belangrijk
ste factoren daarin als het Verenigd Ko
ninkrijk, Frankrijk, de Bondsrepubliek en 
ltalie wordt node gemist Deze zou leren 
dat het zeer de vraag is of die Europese 
stem ook het geluid zallaten horen, dat de 
samenstellers van het rapport wensen 
(men denke biJv. aan het kernwapenden
ken van Frankrijk, dat wei zeer ver afstaat 
van wat 1n het rapport wordt betoogd). 

lk wil deze bespreking nu besluiten. De sa
menstellers van het rapport hebben ons 
een dienst bewezen door veel materiaal 
overzichtelijk bijeen te brengen en het on
der de Ulteengezette gezichtspunten te 
bespreken. Ondanks de hiervoor aange
geven beperkingen kan het rapport een 
hulp zijn voor ge1nteresseerden in het vei
ligheidsbeletd en ook voor hen die recht
streeks bij dat beleid zijn betrokken. 
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Commentaar uit het Wetenschappelijk 
lnstituut 

Het CDA, de 

Per1scoop 

maatsch ap pijstructu u r 
en het sociaal elan 

Een partij die zich van zijn beginselen be
wust is kan een geweldige ruggesteun ziJn 
voor zijn vertegenwoordigers die met het 
dagelijkse praktische werk zijn be last. T e
gelijkertijd staan beginselen ervoor borg 
dat de 'gewone leden' die de partij met 
hun inzet en bijdragen ondersteunen, 
recht van spreken hebben. Daarom is het 
zo belangrijk dat in de afgelopen jaren de 
bewustwording van de christen-democra
ten veel aandacht heeft gehad. De her
bronning op de christen-democratische 
tradities heeft weer een herkenbare lijn in 
programs en rapporten gebracht. En een 
die bepaald veel toekomstwaarde heeft. 
De brede partijdiscussie over 'Van verzor
gingsstaat naar verzorgingsmaatschap
pij' heeft veel goed gedaan. Sindsdien zijn 
we een paar profilerende concepten rij
ker. Aanvullingen uit de sfeer van de oecu
mene ('de verantwoordelijke maatschap
pij', 'rechtvaardige, democratische en 
haalbare samenleving') en van de zijde 
van de huidige minister-president Lub
bers ('de zorgzame samenleving') passen 
in dit principiele kader. Subsidiariteit, soe
vereiniteit in eigen kring, solidariteit en 
rentmeesterschap hebben een nieuwe 
actuele lading. 

De underdog in het CDA 
Tach is het kennelijk moeilijk om in het 
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zicht van de korte-termijnproblemen, biJ 
tegenwind of een stevige kritische bries 
overeind te blijven. We ziJn oak nag maar 
sinds kart van de dwalingen onzes weegs 
teruggekomen. Dwalingen die in tijden 
van hoge economische groei aan het oog 
onttrokken waren. Het is erg verleidelijk 
om terug te vallen en de veilige weg te kie
zen van de aansluiting aan gangbaar den
ken, hetgeen de kans verkleint op eigen 
uitgangspunten te worden aangespro
ken, anderzijds is het voor tegenstanders 
niet eens zozeer de inhoud van CDA
ideeen die weerstand oproept, maar 
vooral het feit dat het CDA op dit moment 
het voortouw in de politieke en maat
schappelijke ontwikkeling dreigt te ne
men. Ieder die ervaring heeft met het in 
prakti]k brengen van een eigen christen
democratische visie, kent dit verschijnsel. 
Zolang wij onze ideeen aan anderen kun
nen of willen toeschrijven, is er niet zoveel 
aan de hand, maar een CDA dat voorop 
ligt, dat strljdt met het wereldbeeld van an
dere stromingen. Wij worden meer ge
waardeerd in de rol van gematigde vol
gers van andermans ideeen. Zijn wij tot 
die rol bereid, dan zijn schouderklopjes 
ons deel. 

Brinkman en de nieuwe elite 
Verdoezeling van de eigen visie is des te 
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Pen scoop 

minder gewenst, aangezien een christen
democratische benadering voor de oplos
sing van urgente vraagstukken dringend 
nodig is. Onlangs heeft minister Brinkman 
1n een rede onder de titel 'Over de 
(on)macht van de nieuwe elite' nag eens 
een paging gedaan om het CDA-denken 
over de verzorgingsmaatschappij aan de 
I eden van de Tweede Kamer over te bren
gen. Brinkman wordt er nag wei eens van 
verdacht het streven naar een zorgzame, 
verantwoordelijke maatschappij te willen 
doen opgaan in een Iauter moreel appel, 
gepaard gaande met een reactionair 
heimwee naar de plattelandssamenleving 
van weleer. Andere stromingen hebben, 
oak via bevriende journalisten, er aile be
lang bij om zo'n karikatuur van het ver
nieuwde CDA-denken te maken. Zo zou 
de onverdraaglijke voorsprong van het 
CDA kunnen worden geremd. Als hun vi
Sie op de woorden van de heer Brinkman 
juist zou zijn, dan was er inderdaad reden 
voor kritiek op de CDA-benadering van de 
relatie overheid-samenleving. Er zou dan 
sprake zijn van een gebrek aan maat
schappij-analyse. Maar, dat is allerminst 
het geval Brinkmans betoog maakt dat 
duidelijk. Het begrip 'zorgzame samenle
ving' zoals het CDA dat hanteert, heeft in
derdaad een nadrukkelijke aandacht voor 
de maatschappelijke structuren. De door 
minister Brinkman in het parlement ge
houden toespraak daarover verdient dan 
ook onzerzijds aile waardering. 

Veelal wordt vergeten dat het CDA-be
grip 'zorgzame samenleving', oak wei ver
woord als 'verantwoordelijke maatschap
pi( en 'verzorgingsmaatschappij', aller
mlnst een sjabloonachtig karakter heeft. 
Deze begrippen hebben meerdere kan
ten. 

1. Ze benadrukken de eigen autonomie 
van maatschappelijke verbanden en 
willen de opbloei daarvan krachtig be
vorderen. 

2. Ze bieden aile ruimte voor levensbe
schouwelijke of ideele fundering van 
d1e verbanden, omdat door die funde-
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ring ook de dynamiek van de organi
saties gevoed wordt en de toewijding 
van mensen zijn diepere zin ontvangt. 

3. Ze dringen de politieke overheden niet 
domweg terug, maar roepen hen op 
hun eigenlijke opdracht daadwerkelijk 
nate komen. 

4. Ze willen de politiek-ambtelijke inteelt 
in de besluitvorming bestrijden en het 
contact met de maatschappelijke wer
kelijkheid hersteilen. 

5. Ze proberen een herhaling van de fi
nanciele en bestuurlijke rampen die 
ons nu treffen, te voorkomen door een 
drastische herorientatie van het over
heidsoptreden en door een verster
king van het maatschappelijk veld als 
beleidsbepalende instantie, met een 
directere democratie. 

6. Ze erkennen dat de politiek afhankelijk 
is van de medewerking van maat
schappelijke verbanden en van de 
burgers. 

7. Ze beklemtonen het belang van infor
mele, niet gelnstitutionaliseerde we
derzijdse hulp en bijstand van men
sen: de zelfzorg, de mantelzorg, het 
georganiseerd (vrijwilligers)werk. 

8. Deze begrippen zijn geladen met mo
rele normen en waarden. De mensen 
en hun verbanden moeten zich daar
van weer bewust worden en de over
dracht daarvan ter hand nemen. 

9. Daarom staan deze begrippen haaks 
op het gangbare consumentisme. 
Doorvoering van die concepten bete
kent een afkick-proces van onze cul
tuur. 

10 De nadruk ligt op samenwerking in al 
of niet georganiseerd verband; een af
rekening met ego"(stisch individua
lisme. 

Die neo-moralisten van het CDA 
Vooral de laatste vier punten roepen de 
agressie van tegenstanders op. Zij die in 
het bijzonder zijn gehecht aan het zoge
naamde immoralisme van het duo con
sumptiemaatschappij & verzorgingsstaat. 
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Adriaansens en Zijderveld ('Vrijwillig initia
tief en de verzorgingsstaat', 1981) maken 
ons duidelijk hoezeer de kritiek van onze 
tegenstanders de regeltjes van de hand
boeken sociologie volgt. Normen en waar
den zijn voor hen niet aan instituties ver
bonden, maar str1kt subjectief en 1nd1v1-
dueel. Je kunt er geen ethiek of moraal 
aan verbinden, omdat de regels daarvan 
met de individuele vrijheid strijden. lnzet 
kan ook aileen maar zijn gericht op indivl
duele bevrediging van subjectieve gevoe
lens. Elk engagement staat in het teken 
van het voorbehoud en de voorlopighe1d. 
Oat zijn er zelfs de belangrijkste kenmer
ken van. 

De verzorgingsstaat heeft deze houding 
lange tijd bevorderd. Financiele steun was 
er niet voor jeugdorganisaties met hun 
specifieke normen en waarden; wei voor 
open jeugdwerk, mits er kenmerkende le
vensbeschouwelijke waarden aan ontbra
ken. Burgers mochten wei consumenten 
van overheidsbeleid ziJn, maar hun so
ciale organisaties mochten geen verant
woordelijke positie in het beleidsvor
mingsproces bekleden. De neutrale 'im
moralistische' staat kan aileen individuele 
ontplooiing waarderen, daar zit nameliJk 
geen generaliseerbare moraal in. 

De critici van het CDA weten dat dit im
moralisme een verschijnsel is van de laat
ste 25 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog 
was juist van een moralistisch ethos (zie 
Zijderveld) sprake. Samen de schouders 
eronder; levensbeschouwing als maat
schappelijk integratiekader, burgerzin; in
formele onderlinge b1jstand. En, inder
daad, dat bestaat nog op het platteland en 
in sommige dorpsgewijs bewoonde stads
delen. Maar in de progressie-idee van 
deze critici past dat niet. Vrijblijvendheid, 
berekend eigenbelang, kil individualisme 
met at en toe een kick en 'een stuk warm
te', daarmee kan een modern mens het 
stellen. En als hiJ dat niet kan, welnu, dan is 
dat jammer voor hem. Wie het anders ziet 
is kennelijk niet modern, droomt over het 
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Vrijblijvendheid, 
eigenbelang, kil 
individualisme en af en toe 
'een stuk warmte'. 

verleden, heeft het contact met de actuali
teit verloren. 

In het verlengde van deze kritiek horen 
we de suggestie dat een morele oproep 
tot soc1aal elan niet anders kan zijn dan 
een stap naar de afbraak van de geliefde 
verzorgingsstaat. De eerstgenoemde zes 
punten worden afgedaan met de stelling 
dat de opbouw van zulke maatschappe
liJke structuren niet meer mogelijk is. En in
derdaad: met de immoralisten van de con
sumptiemaatschappij is dat ook niet mo
geliJk. De verantwoordelijke maatschappij 
is aileen op te bouwen door mensen die 
dwars liggen tegen het nu nog gangbare 
denken. Die vindt men in aile generaties 
en met name ook bij de jongeren. De reali
satie van zo'n maatschappij van de toe
komst is een opdracht van lange adem. 
Wie na vier jaar al afhaakt, heeft er mis
schien nooit wat van begrepen. 

Structuurhervorming 
De eerste zes punten, direct op politieke 
en maatschappelijke structuren en op be
stuurlijke knelpunten betrekking heb
bend, geven de CDA-opvattingen over de 
verantwoordelijke maatschappij een zeer 
praktisch politiek karakter. In de bestuurs
kundige literatuur treffen we momenteel 
zeer verwante gedachten aan. Een mooi 
voorbeeld is de recente dissertatie van 
mevrouw M. E. Beck*. Zij is al geruime tijd 

• Mevrouw dr M E Beck Rwmte voor bestuur, bestuur 
voor de rwmte. VUGA 1986 (f 36.-) 
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wetenschappeliJk onderzoeker b1j de 
R1Jksplanolog1sche D1enst, een orgaan dat 
het imago heeft zeer technisch-objectivis
tisch te werk te gaan. Ruimtelijke orde
ning, een typ1sche overheidsbevoegd
heid. 

Mevrouw Beck analyseert het ambtelijk 
pol1tieke beslu1tvormingsproces van bin
nenuit en komt tot opvallende conclusies: 
'Bestuursbeslissingen die op technocrati
sche wiJze ambteliJk intern worden voor
bereld . . , schieten echter in hun maat
schappelijke aansluiting tekort ... ze z1jn 
m1nder doeltreffend, terwijl hun democra
tisch gehalte gering 1s'; ze gaan 'ten koste 
van de kwaliteit van het landsbestuur'. Het 
is noodzakelijk 'om de autonomie van 
maatschappelijke organ1sat1es - met 
name de profit en non-profit instellingen -
en van de lagere bestuursechelons - in 
het bijzonder de gemeente - in ere te her
stellen teneinde de bestuurssituatie te sa
neren'. 'Het overheidsoptreden, het 
landsbestuur, dient ertoe randvoorwaar
den te stellen voor een grote verscheiden
held aan maatschappelijke actlviteiten.' 

Mevrouw Beck verwijt de Nederlandse 
overheid dat deze tot voor kort de samen
leving heeft bestuurd vanu1t een con
sumptief gezichtspunt, daarbiJ de volks
vertegenwoordiging geringschattend. ZiJ 
vraagt zich af waarom de Raad van State, 
als beoordelaar van de wetgeving, daar 
niet op gelet heeft. 'De uitvoerende macht 
(het overheidsapparaat) heeft een sterke 
1nvloed op de wetgeving gekregen en is 
zelf steeds meer partij geworden.' Oat IS 

goed te merken aan het soort bezuinigm
gen dat nu wordt doorgevoerd, en vooral 
aan de keuze van diensten (departemen
ten) die daarbij buiten schot biiJVen 

Dr. Beck wijst er voorts op dat de leuze 
privatiseren, dereguleren, decentralise
ren' door het ambtelijk apparaat inmiddels 
al zo wordt gehanteerd dat niet de autono
mle van de maatschappelijke organ1saties 
en de inbreng uit geprofileerde samenle
vtngsorganen aan gewicht winnen, maar 
dat juist het ambtelijk overheidsapparaat 
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meer greep behoudt op de gang van za
ken. Daarmee wordt een kans gemist. 
Eigenlijk winnen aileen de profit-organ1sa
t1es (de bedriJven) momenteel een autono
mie. De non-prof1t-instellingen (het maat
schappelijk particulier initiatief) gaan er 
nog verder op achteruit. Juist met het oog 
op die non-profit-sector betreurt mevrouw 
Beck de drastische ontzuiling. lmmers: 
'zonder die uiteindelijke verantwoordelijke 
aanhang (van de levensbeschouwelijke 
organisaties; AMO), ontvalt op dit terrein 
de controle op een juiste prioriteitstelling'. 
Men zou meer bestuurlijke en financiele 
verantwoordelijkheid (met vrijwillige biJ
dragen door de leden) bij de p.i.-organisa
lles moeten Iaten. De leden kunnen door 
hun mzet of de terugtrekking van hun in
zet, door democratisch meebeslissen etc. 
bepalen water gebeuren moet. Organisa
tles met een eigen taakstelling en identiteit 
zijn erg belangrijk voor het functioneren 
Betreurenswaardig is dat 'door de identifi
catie van in het bijzonder de confessionele 
instellingen met de gevestigde orde (van 
de overheidsorganen; AMO) de kerken 
(als achterbanorganisaties; AMO) zelf da
nig ontkracht worden'. Daardoor 'kon de 
identiteit van deze instellingen nog verder 
vervagen'. 

'Enigerlei herzuiling of althans herstel 
van de feitelijke autonomie der non-profit
instellingen zal dan ook geboden zijn en 
treed! trouwens ook reeds op.' In dat ver
band wijst dr. Beck met mstemming op 
'kerken die nu bij voorbeeld charitatieve 
steun voor de echte minima organiseren'. 
I nternationaal kan worden aangetoond 
dat 'particulier initiatief voorwaarde blijkt 
voor het bereiken van hoge kwaliteit, bij
voorbeeld in de onderwijssector ... of in 
de ziekenhuissector'. Oat geldt zowel voor 
christelijk als 'neutraal' p.i. Soms laat de 
dissertatie van mevrouw Beck zich als een 
satire lezen. Zo, waar ze spreekt over 
vol ksvertegenwoordigers die vage nota's 
aanvaarden omdat ze menen zich daar
aan geen buil te kunnen vallen. Zodoende 
de eigenmachtlge vormgeving van het 
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beleid door ambtenaren leg1timerend 
'Het kamerlid wordt getild waar hiJ bij 
staat', aid us citeert zij CDA-parlementarier 
F.J. van der Heijden. Het parlement als 
niet meer dan 'hulpstuk' van het ambteliJk 
apparaat, dienstbaar aan de maatschap
pelijke acceptatie van ambtenarenpoli
tlek. Ook 'overleg met organ1saties' heeft 
meestal geen verdergaande betekenis. 
Het beleid van de dienst staat al tevoren 
vast I 

Wat autonome maatschappeliJke ver
banden nog zelf doen wordt vernietigd 
door het steeds weer 'op de schop' te ne
men (het onderwijs is m.i. daar een gaaf 
voorbeeld van). 'Het overheidsapparaat 
maakt uit wat goed is voor de bevolking.' 
Contact met de maatschappij vindt aileen 
nog plaats via het parlement. De maat
schappelijke organisaties bepalen niet 
water op hun terrein gebeurt. Zo'n beleid, 
aldus mevrouw Beck, is te vergelijken met 
dat van 'een bedrijf dat afziet van marke
ting omdat er immers al een Raad van 
Commissarissen bestaat'. Zo' n overhe1d 
heeft vrij spel bij het uitdelen van privileges 
en het selectief in bescherming nemen 
van bepaalde categorieen. De vroegere 
liefdadigheid, aldus dr. Beck, was hierbiJ 
vergeleken nog kinderspel. 

Mevrouw Beck kan voor haar pleidooi in 
ruime mate teruggrijpen naar buiten
landse literatuur en bele1dservaringen. 
Nederland ligt eigenlijk achter bij het her
stet van de autonomie van de maatschap
pelijke organisaties en de inbreng van de 
burgers zelf. Ook in VNO (mr. C.JA van 
Lede) en in FNV (drs. P. Vos) beseft men 
dit. De beleidsontwikkeling in Nederland 
is in diverse opzichten ondemocratisch en 
onwetenschappel1jk. Geroep om meer ef
ficiency zonder de stijl en structuur van de 
beleidsvorm1ng aan te pakken. Het is, al
dus dr. Beck, zoiets als 'het opvoeren van 
de motor terwijl de stuurinrichting hapert: 
niet ongevaarlijk'. 

Nadenken of wegdrijven 
Als niet aan structurele voorwaarden voor 
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Een efficientere overheid 
aileen is als het opvoeren 
van de motor, terwijl de 
stuurinrichting hapert. 

een zorgzame samenlev1ng wordt ge
bouwd dan is er aile reden om dit CDA
begnp met diep wantrouwen te benade
ren. Harm van der Meulen, de voormalige 
CNV-voorzitter, stelt op 8 november 1986 
1n 'CDA Actueel' kritische vragen. HiJ ziet 
veel in persoonlijke inzet in de informele 
sfeer, maar twiJfelt over de ware bedoelin
gen van de regering. Gaat het hier aileen 
om 'een alibi om bezUinigingen te kunnen 
doorvoeren die hun weerga niet kennen?' 
HiJ citeert met instemming een uitspraak 
van Lubbers (CDV, september 1982) 'Te 
snel drijven we af naar tact1sche keuzes, 
naar overaccentuering van financiele 
aspecten. Te weinig worden principiele 
uitgangspunten werkelijk doorleefd'. 

De Harmonisatieraad Welzijnsbeleid 
(oktober 1986) constateert dat 'de zorg
zame samenlev1ng' in het huidige beleid 
niet als toekomstontwerp fungeert, geen 
hoofddoel is. Het wordt verre overvleu
geld door de werkgelegenheidsdoelstel
ilng sec. Het zou zelfs 'een vergoeilijk1ng 
voor noodzakelijk geachte bezuinigingen' 
kunnen zijn. De raad hoopt dat het nog 
'een toetssteen voor het overheidsbeleid' 
zal worden maar signaleert beslissingen 
die in elk geval deze toets niet kunnen 
doorstaan. De plaatsvervangend secreta
ris van de Raad (Thom Koot in Trouw 18-
11-86) gaat in op het belang van de infor
mele hulpsector en de noodzaak om men
sen 1n de positie te brengen dat zij daarin 
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kunnen anticiperen. lnderdaad, wie de cij
ters over de omvang van zeltzorg en man
telzorg (intormele gezins- en burenhulp 
e.d.) beziet in verhouding tot de beroeps
zorg en de georganiseerde vrijwilligersin
zet (zie J.C.M. Hattinga Verschure: 'Het 
verschiJnsel zorg', De Tijdstroom, 1981, 
alsmede het nieuwste W.l.-rapport inzake 
de gezondheidszorg), die besett hoe on
wiJS het is om at te geven op de oproep 
meer voor elkaar te doen, meer intormele 
zorg op jete nemen. Een procent minder 
1ntormele zorg zou nu al tot catastrotale 
claims op meer protessionele zorg leiden. 

In een periode waarin de zorgbehoette 
door de vergriJzing flink aan het s!ljgen is, 
in zo'n per1ode is een moreel appel buiten
gewoon realistisch. Gelukkig kan al wor
den geconstateerd dat nieuwe vormen 
van informele dienstverlening tot ontwik
keling komen vooral op het gebied waar 
gezin, famllie en buurt altijd al actiet waren 
(mevr.dr. H.M. Langveld in 'Binding in vnj
held', SCP, nr. 6, 1985). 

Zulke morele oproepen behoren echter 
meer tot de taak van kerken en bezin
nlngsorganisaties dan tot die van de poli
tlek De overheid moet aan de slag met 
structuurhervormend beleid dat de zorg
zaamheid in de maatschappij onder
steunt. Oat slaat op sociale-zekerheidsbe
leld, op de inrichting van ons belastingstel
sel (II), op de waardering van vriJwillige in
zet, op de activering van een zeltstandig 
wordend maatschappelijk veld. De over
held dient respect te hebben voor de bur
gers en hun organisaties en zichzelf niet 
(zoals de Harmonisatieraad nog doet) als 
'bevelssysteem' op te vatten. In zo'n 
systeem worden democratische regels 
van overleg al te makkelijk als lastig en 
stnJdlg met efficiency weggesaneerd. Wij 
z1en het aan de ongeduldige reacties als 
de maatschappij of zelfs als het parlement 
tegenspreekt. 'Bevelssysteem'; zijn we al 
zo diep gezonken? 

Een zelfstandige maatschappij 
N1et aileen de overheid is bij dit alles als 
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schuldige aan te wijzen. Het veeleisende 
en onverantwoordelijke gedrag van de sa
menleving heett politici en ambtenaren 
overtu1gd dat de overheid maar zoveel 
mogelijk zaken in eigen hand moest hou
den. Menig wethouder kan verhalen van 
de kinderacht1ge belangenstrijd van parti
culiere organisaties Vooral sinds levens
beschouwelijke visies de prioriteiten niet 
meer bepalen wordt de identiteit van 
maatschappelijke organisaties gevormd 
door hun belang. En die identiteit wordt 
krachtig verdedigd. Verkokering in plaats 
van verzuiling. Tel uit je winstl Verval van 
levensbeschouwelijke integratiekaders 
loopt uit op een krampachtige fixatie op 
bekrompen groepsbelangen. Die ontwik
keling zal nu eindelijk radicaal omgebo
gen moeten worden. Weg met de dictato
riale ambtenaar en ziJn bevelssystemen. 
Maar ook weg met de oncreatieve 
bestuurder met z' n vraagsystemen. Het 
verkiezingsprogram van het CDA, waar
voor onze volksvertegenwoordigers zich 
tot 1990 inzetten (moeten), biedt tal van 
aanknopingspunten. Verbijzondering in 
het onderwiJS op aile n1veaus, verzeltstan
diging van de zorgsector volgens wel
doordachte lijnen en gebonden aan waar
borgen van de meest kwetsbaren, atslan
king van de departementen, waken tegen 
bureaucratisering van de private sector 
door een bele1d dat zoiets ontmoedigt ten 
bate van de dienstverlening. Overdracht 
van het stelsel van de sociale zekerheid; 
een belastingstelsel dat burgers de ruimte 
laat om voor allerlei voorzieningen zeit op 
te komen. 

Emancipatie van de burger tot het dra
gen van verantwoordelijkheid voor zich
zelf en voor anderen. Oat is meer dan dat 
waarover VVD en CDA het eens zijn Oat 
vereist overtuigen en desnoods doordu
wen. 

A.M.O. 
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IN 
Column: Zorgzaamheid als plicht of als innerlijke keuze? 
door mr. H Th. ten Hagen-Pot 

1 

Ziekenhuisplanning als lippendienst aan de bezuinigingen 3 
door mr. J. Donner 
Het lijkt z1nvol en verantwoord dat de overheid terugtreedt u1t het planningsproces van 
gezondheidsvoorzieningen. Het geloof in decentralisatie en 1nschakeling van lagere 
overheden is verdwenen. Donner pleit ervoor de verantwoordelijkheden van zieken
fondsen uit te breiden, zodat deze meer tegenw1cht bieden tegen de aanb1eders van 
zorg. 

De veranderende rol van de universiteiten 11 
door prof. dr. W. Albeda 
De universiteit kan domweg niet weigeren haar kennis aan de samenleving over te dra
gen. Universite1ten moeten daarom meer betrokken zijn bij de ontwikkeling van de 
eigen regia. Beide hebben te winnen bij samenwerking. 

Kroniek: Veiligheidsproblematiek in een nieuwe fase 16 
door prof. mr. P.J. Teunissen 
De debatten over vrede en veilighe1d zijn in een rustiger vaarwater gekomen, maar z1jn 
nag niet voorbij. Prof. Teunissen bespreekt enige verleden jaar verschenen publikaties 
op dit terrein: het rapport 'Veiligheidsbeleid van de toekomst' van de Adviesraad Vrede 
en Veiligheid; 'Ethiek en kernbewapening' van dr. H. Woldring, 'Verzekerde vrede of 
verzekerde vernietiging' door dr. K. van der Bruggen en het rapport 'Vrede Wegen' van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. 

De Europese Akte 24 
door drs. H.J. Ydo 
De Europese Akte is bar slechte en zelfs destructieve wetgeving. Zij is niet geschreven 
vanuit de vaste wil een Europese gemeenschap te maken. Ydo noemt de Akte een slap 
terug ten opzichte van de oorspronkelijke EG-verdragen. 

Boekbespreking: Vrede Wegen 27 
door mr. J. de Ruiter 
Politiek is den ken en doen. Studies kunnen aileen betekenis hebben binnen de context 
van ondoorzichtige nationale en internationale factoren . Mr. J. de Ruiter bespreekt het 
rapport 'Vrede Wegen' van het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, dat alterna
tieve voorstellen voor het veiligheidsbeleid beoordeelt. 

Periscoop: Het CDA, de maatschappijstructuur en het sociaal elan 32 
door drs. A.M. Oostlander 
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut. Het is moeilijk voor sommige christen
democraten om bij een stcvige bries overeind te blijven. Emancipatie van de burger tot 
het dragen van meer verantwoordelijkheid vereist meer: overtuigen en desnoods door
duwen. 
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dr. B. de Vries 

Visie 

Lubbers is bezig z'n karwei af te maken. 
De vraag is of straks, als het karwei afge
rond is, oak de visie achter het karwei zijn 
tijd gehad heeft. Sommigen - de Raad 
van State, Christiaanse in de Eerste Ka
mer - pleiten daarom voor een nieuwe vi
sie voor het post-karwei-tijdperk. Anderen 
- Lubbers, topambtenaar Rutten - zeg
gen daaraan geen behoefte te hebben. 

De minister-president, als Ieider van een 
coalitiekabinet, benadert het probleem 
vooral praktisch. ldeologische discussies 
over abstracte visies dragen veeleer bij tot 
politieke verdeeldheid dan tot consensus. 
Grootse visies zijn interessant, maar in de 
praktische politiek behoort het accent te 
liggen op daadkracht, op het oplossen 
van problemen . 

Rutten, topambtenaar op Economische 
Zaken , zegt in zijn traditionele nieuwjaars
artikel in het economenblad ESB oak wei
nig te zien in een allesomva1tende nieuwe 
VISie. En vervolgens presenteert hij er een 
en wei onder het etiket 'nieuwe zakelijk
heid '. De overheidsbemoeienis moet zich 
beperken tot wat hij noemt de 'core busi
ness' van de overheid Uustitie, onderwijs, 
wegen, defensie) , zo is de kern van zijn 
betoog. Gemeenschapsvoorzieningen 
moeten zo efficient mogelijk worden geor
ganiseerd . Het accent moet daarbij liggen 
op de afzonderlijke beleidsterreinen zan-
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der al te veel pretenties ten aanzien van 
een optimale afstemming tussen de deel
terreinen onderling en op het geheel. 
Daarbij past meer aandacht voor uitwer
kingen in de micro-steer. Rutten comple
menteert zijn visie met een nieuwe poli
tieke topprioriteit voor de jaren negentig: 
verlaging van de belasting- en premie
druk. Anders gezegd: oak in het post
karwei-tijdperk moet de marktsector was
sen en de collectieve sector minder wor
den . I k zal de schaarse ruimte van deze ru
briek niet gebruiken om een discussie te 
voeren over de staatsrechtelijke aspecten 
van het ontvouwen van politieke visies 
door een top-ambtenaar, hoe interessant 
dat wei Iicht oak zou zijn . 

Waar het mij hier om gaat is dat een visie 
gepresenteerd wordt, die op een aantal 
punten - maar zeker niet over de hele 
lijn - spoort met onze CDA visie. Als Rut
ten zegt dat de overheid zich moet beper
ken tot haar 'core business' dan cor
respondeert dat met de opvatting van het 
CDA over de terugtredende overheid , die 
zich moet beperken tot wezenlijke taken 
en waar mogelijk verantwoordelijkheden 
moet terugleggen naar men sen en hun or
ganisaties. Als Rutten pleit voor meer aan
dacht voor afzonderlijke beleidsterreinen 
staat bij hem een betere en efficientere or-

39 



ganisatie voorop. Voor het CDA gaat het 
om meer. Als wij werken met begrippen 
als 'verzorgingsmaatschappij' en 'zorg
zame samenleving' dan brengen wij daar
mee tot uitdrukking dat het ons oak gaat 
om aard en karakter van de voorzieningen 
en de uitwerking daarvan op de mentali
teit van de samenleving. Die extra dimen
sie heeft tevens het karakter van een poli
tieke pretentie. 

Nag grater is de afstand als het gaat om 
de nieuwe politieke topprioriteit van be
lastingverlaging. Niet dat christen-demo
craten iets tegen belastingverlaging heb
ben, maar de voordelen ervan zullen afge
wogen moeten worden tegen andere prio
riteiten, zoals: 
- een zodanige verdere verlaging van 

het financieringstekort dat de Staats
schuld niet meer stijgt; 

- zodanige bruto-inkomensverhogingen 
van ambtenaren, trendvolgers en uit
keringsgerechtigden dat de verhou
dingen ten opzichte van de marktsec
tor niet verder verslechteren; 

- extra middelen ten behoeve van de uit
breiding van overheidsinvesteringen in 
de infra-structuur, vergrijzingsgevoe
lige voorzieningen, ontwikkelingssa
menwerking, etc. 

Bij die afweging mogen zeker betrokken 
worden de voordelen bijvoorbeeld voor 
de werking van de arbeidsmarkt, voor de 
internationale concurrentieverhoudingen 
en voor de bestrijding van het zwarte cir
cuit, die zijn verbonden aan belastingver
laging. Die voordelen zijn er stellig, maar 
er is geen reden om er wonderen van te 
verwachten. In het bijzonder zijn er, voor
zover ik weet, geen harde aanwijzingen 
dat in Ianden met een lagere belasting
druk al de zegeningen reeds ontvangen 
zijn die ons in het vooruitzicht worden 
gesteld. Kortom, ik verwacht van be
lastingverlaging wei bescheiden voorde
len, maar geen wonderen. Een aantal van 
die voordelen kan oak met andere midde
len worden bereikt. Geen reden dus om 

ViSI8 

belastingverlaging als prioriteit af te schrij
ven - welke burger zou er niet blij mee 
zijn - maar oak geen reden om belasting
verlaging te verheffen tot topprioriteit. 

lntussen bli]ft de zorgzame samenleving 
het CDA achtervolgen. Het is een concept 
dat vooral in de zorgsectoren zelf veel 
weerstand heeft opgeroepen. 

Vastgesteld kan worden dat de analyse 
die ten grondslag ligt aan het idee van de 
terugtredende overheid in toenemende 
mate ingang heeft gevonden, oak zelfs in 
socialistische kring. Oat is winst. We heb
ben het politieke getij als het ware mee. 
Doorslaggevend zal daarom zijn of wij erin 
slagen een praktisch bruikbare en geloof
waardige invulling te geven aan de be
perktere taak van de overheid in de zorg
sectoren. Daarbij komt het vooral op twee 
punten aan: 
1 Het vormgeven aan structuren die de 

behoefte aan (collectief gefinancierde) 
zorg sturen in de richting van de minst 
kostbare, verantwoorde vorm. 

2 Het ontwikkelen van mechanismen die 
de collectief gefinancierde professlo
nele zorgcomponenten terugdringen 
ten gunste van de vrijwillige componen
ten. 

Ad 1. Een mens kan z1ch verplaatsen door 
te !open, maar oak met een Rolls Royce. 
Daartussen zit een heel scala van vervoer
middelen. Oak in de zorgsectoren is vaak 
een reeks van voorzieningen tot op zekere 
hoogte uitwisselbaar om in een en de
zelfde behoefte te voorzien. De prijsprik
kels die de keuze van gebruikers en aan
bieders in de marktsector bepalen zijn 
echter in de zorgsector veelal uitgescha
keld. Voor de samenleving als geheel 
houdt dat het risico in dat de efficiency
bewaking tekortschiet. De belastingbeta
ler betaalt dan uiteindelijk het gelag. Er 1s 
daarom aile reden veel energie te steken 
in het ontwikkelen van betere stuurinstru
menten 
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Ad 2. Mmder professionele zorg betekent 
meer zorgverantwoordelijkheid voor de 
client en ziJn naaste omgeving. Ook 
daarop rust een zeker taboe. Toch is er 
geen reden om te veronderstellen dat 
daardoor de samenleving killer en de zorg 
m1nder menselijk wordt. Evenmin is er 
echter reden om van de weeromstuit ro
mantische beschouwingen over een zorg
zamere samenlev1ng te houden. Niet elke 
gezinsverzorgster is een engel, maar dat 
geldt evengoed voor naaste verwanten of 
buren. Vanuit het CDA-gedachtengoed 
word! deze benadering voldoende onder
bouwd met het sobere uitgangspunt dat 
de collect1viteit pas moet inspringen waar 
de eigen verantwoordelijkheid word! over-
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belast, met als gevolg dat mensen maat
schappelijk n1et meer volwaardig kunnen 
functioneren; vloeren in de zorg moeten 
dat voorkomen. Laten we het op die so
bere onderbouwing maar houden. En ver
volgens ernst maken met het operationali
seren van onze conceptie. Dan bouwen 
we pas echt aan samenlevingsstructuren 
waarmee we ook in de jaren negentig uit 
de voeten kunnen. 

41 



Mr. Y E MA Trmmerman-Buck 

Het kind en het 
bad water 

Wat behoort tot de taak van de overhe1d 
en wat tot de verantwoordel!jkheid van de 
mensen zeff? Oeze vraag staat centraal in 
het artikel van mevrouw Timmerman
Buck over de emancipatie van de vrouw. 
De noodzakel1jke mentaliteitsverandenng 
knjgt geen kans als de overheid de verant
woordelijkheld van de mensen over
neemt, vindt de schrijfster. Oat heeft zelfs 
een emancipatiebelemmerend effect. 

'Vrouwen in Dominica hebben te veel 
macht'. zo luidt de kop van een bericht in 
het NRC-Handelsblad van 11 januarr 
1986. Zo' n kop trek! de aandacht Oat 
vrouwen in sommige Ianden talrijker zijn 
dan mannen en dat de economie in veel 
ontwikkelingslanden gedragen word! 
door vrouwen, dat zijn bekende feiten. In 
Dominica gaat het echter niet om de 
macht van het getal: op het Caraibische 
eiland staan veel belangrijke instellingen 
onder de leidrng van vrouwen. Zo is de re
gerjngsleider een vrouw, evenals de bur
gemeester van de hoofdstad en de voor
zitter van het parlement Ook de (enige) 
krant, de staatsradio en de associatie van 
industne en handel staan onder vrouwe
lijke Ieiding. Reden voor de voormalige 
minister van communicatie en openbare 
werken, Henry Dyer, om een discussre te 
entameren over de herdefiniering van de 

EmanCipatre 

rol en functie van mannen rn Dominica. HiJ 
pleitte Ievens voor de instelling van een 
'mannenbureau', dat de mannen op dit 
kle1ne e1land biJ zou moeten staan. Kun
nen de mannen respectievelijk vrouwen in 
Dominica iets leren van de vrouwen 
respectievelrjk mannen in ons land? 

De tweedeling 
He! is geen overhodige luxe op te merken 
dat het niet realrstrsch en daarmee niet 
adequaat is om te pogen in Nederland 
een nieuwe 'tweedelrng' te constateren. 
waarbiJ het mannelijk deel van onze bevol
king z1ch aan de ene kant van de 
scheidslijn bevindt en het vrouwelijke deel 
aan de andere kant Het creeren van deze 
tweedeling is niet realistisch, omdat de 
men1ng en de handelingwijze van de 
vrouw en de man niet bestaan. Een te ver 
doorgevoerde generalisering doet de 
maatschappelijke werkelijkheid tekort Er 
ziJn geemancipeerde mannen en vrou
wen, en er zijn niet-geemancipeerde man
nen en vrouwen: emancipatoire gezind
heid en navenant gedrag breken door de 
scheidslijn tussen beide seksen heen. De 
obstakels die te overwrnnen zijn in het 

Mr. Y E M.A T1mmerman-Buck (1956) s stafmedewerkster 
op het Wetenschappelljk lnst1tuut voor het CDA U1t d1en 
hoofde IS ZIJ adv.serend l1d van het landeiiJk bestuur van het 
CDA-Vrouwenberaad 
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emancrpatieproces worden derhalve niet 
per definttie gevormd door mannen, maar 
door al diegenen die het voile mens-zijn 
van vrouwen niet onderkennen, erkennen 
en waarderen. Omdat deze mensen in aile 
geledrngen van onze maatschappij werk
zaam ziJn, manrfesteren anti-emancipatoi
re machten zich op aile fronten: rn gezin
nen en andere samenlevingsvormen, biJ 
vakbonden en werkgeversorganisaties, 
btJ regeringsadviesorganen en bij poli
treke partrjen zeit. In al deze verbanden 
dient daarom recht te worden gedaan aan 
het karakter van het emancipatieproces, 
tenetnde adequaat op de problemen te 
kunnen reageren. Aangezien het emanci
patreproces getypeerd wordt - dit vindt 
weinig bestrijding - als een mentaal en 
cultureel proces, zullen maatschappelijke 
structuren daarop toegesneden moeten 
zrjn De politieke vragen die hierbij een 
antwoord behoeven worden vooraf ge
gaan door de vraag of de overheid de 
besltsstngsbevoegdheid toekomt te bepa
len welke concrete invulling het begrip 
emancipatie dient te hebben. 

Veronderstelde uniformiteit 
Het antwoord op deze vraag moet - zo
als gezegd - het karakter van de emanci
patteproblematiek erkennen, opdat anti
emancrpatorre tendensen de pas kunnen 
worden afgesneden. Oat betekent tevens 
dat de verantwoordelijkheid en dus ook 
de mondighetd van zowel mannen als 
vrouwen tot llun recht moeten komen. 
Aan beide crtteria (optimaliseren van men
talrteitsverandering en erkenning van 
mondrgheid) zal de taak van de overheid 
moeten voldoen. 

Het rollenpatroon in een huishouden !e
vert als probleem waar iedereen in een re
latre mee van doen heeft de vraag op of de 
tradrtronele rolverdeling (waar de man bui
tenshuis betaalde arbeid verricht en de 
vrouw voor het huishouden en eventuele 
ktnderen zorgt) niet tegengegaan moet 
worden en het tweeverdienerschap gesti
muleerd. De argumenten voor deze op-

vatting van de meest wenselijke rolverde
ling zijn bekend. In COA-termmologte ge
goten, worden deze als volgt geformu
leerd 'Ook vrouwen moeten het recht 
hebben hun verantwoordelijkheid voor de 
samenleving te dragen. Rentmeester
schap betekent dat ook vrouwen hun ga
ven en talenten moeten kunnen gebrui
ken. Hun voile verantwoordelijkheid en 
hun gelijkwaardigheid wordt niet erkend 
als zij niet het recht kunnen effectueren om 
evenals mannen aan het betaalde ar
betdsproces deel te nemen. De overheid, 
die toch de voorwaarden moet scheppen 
voor een verantwoordelijke samenleving 
en iedereen op zijn/haar plicht tot rent
meesterschap moet aanspreken, moet 
ook daarom niet aileen zorgen voor vol
doende werkgelegenheid, maar evenzeer 
voor het afstemmen van schooltijden op 
werktijden, voor redereen bereikbare en 
betaalbare kinderopvang (al dan niet met 
een eigen btjdrage naar draagkracht) en 
vooral ook voor meer full-time banen. 
Oeeltijdbanen zijn vaak immers een 
tweede keus voor vrouwen: de carriere
mogeltjkheden zijn beduidend mrnder, de 
rechtspositie van deeltijdwerkers behoeft 
nog versterking, en was er meer kinderop
vang, dan zou er minder animo zijn voor 
deeltijdbanen 1. Omdat vrouwen gesttmu
leerd moeten worden betaalde arbeid te 
gaan verrichten, moet in ieder geval de 
wetgeving, die daarbij belemmerend 
werkt, gewijzigd worden. In de belasting
wetgeving moet bijvoorbeeld de voet
overheveling ongedaan worden ge
maakt; en in de sociale-zekerheidswetge
ving is in ieder geval ook wijziging van het 
karakter van de bijstandswetgeving en de 
Toeslagenwet2 op zijn plaats omdat, zo
dra de vrouw een eigen rnkomen verdient, 

1 Z1e biJV het Vers/ag namens de Comm!SSie rechten van 
de vrouw over tnfrastructuur voor k~nderopvang van het 
Europees Parlement. d d 24 februan 1986. Document 
A2 220/85 

2 De Toeslagenwet vormt een onderdeel van het n1euw so· 
c1ale zekerhe1dsstelsel A is men b11 de werknemersver ze· 
kenng onder het m1n1mum dre1gt te geraker1 kan eer1 
toeslag tot dat m1n1mum worden verleend 



dit in mindering wordt gebracht op de uit
kering van de man. Is dat het aanspreken 
van vrouwen op hun verantwoordelijkhetd 
voor de samenleving en hun rentmeester
schap?' 

Deze redeneertrant is niet door iedereen 
in dank afgenomen. Mannen. maar vooral 
vrouwen (uit verschillende politteke par
ttjen). hebben zich bijvoorbeeld verentgd 
in 'De Vrije Vrouwen'. Met name het Be
leidsplan Emancipatte heeft bij hen de 
druppel doen overlopen. De kern van de 
daarin verwoorde filosofte is nameliJk de 
slogan 'economische zelfstandtgheid is 
een noodzakelijke voorwaarde voor 
emanctpatie'. Zij beschouwden dit als een 
overwaardering van betaalde arbeid ten 
koste van onbetaalde activiteiten (het 
moederschap, het runnen van een huis
houden, vrijwilligerswerk in buurt en kerk 
etc.). Een deel van de 'vrije vrouwen' wil 
JUist een herwaardertng van het traditio
nele rollenpatroon; voor tweeverdieners 
loopt men niet warm. De argumenten zijn 
verschillend van aard. Ze varieren van 
een exclusieve bestemming van de vrouw 
voor het moederschap tot de verantwoor
delijkheid 66k van de overheid voor het 
belang van het kind, dat niet gebaat is met 
twee ouders die beiden full-time betaalde 
arbeid verrtchten. Het laatste ts overigens 
interessant, omdat tegenstanders van een 
traditioneel rollenpatroon en daarmee in 
de regel voorstanders van voor iedereen 
betaalbare en bereikbare kinderopvang 
'het belang van het ktnd' eveneens als ar
gument hanteren. Moeders die de vier 
muren van de flat op zich af zien komen 
omdat ze zeven dagen per week volledig 
in beslag worden genomen door de be
sognes met de kinderen moeten er hoog
nodtg eens uit: een werkkring als andere 
leefwereld, collega's die weer eens iets 
anders te zeggen hebben dan de buur
vrouw, een salaris als bevestiging van de 
andere kwaliteiten dan die als zorgzame 
echtgenote en moeder, dtt alles komt ten 
goede aan het kind omdat de vrouw van-
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wege de afwisseling met meer energie en 
meer plezter met haar kinderen kan 
omgaanJ 

Een ander opmerkelijk gegeven is, dat 
de voorstanders van de herwaardertng 
van het traditionele rollenpatroon evenals 
de tegenstanders pletten voor de verant
woordelijkhetd van de vrouw voor de sa
menleving. Benadrukken de laatsten het 
beroep op de vrouw om haar talenten aan 
te wenden in betaalde arbeid (met de 
vraag aan de overhetd dte werkgelegen
hetd te creeren), de eersten ziJn van me
ning dat de vrouw een bijdrage moet leve
ren de werkloosheidsproblematiek op te 
lossen: door zelf niet te solltctteren wordt 
getracht te bevorderen dat jongeren en 
werkloze alleenverdieners wei in hun 
eigen onderhoud en dat van hun gezin 
kunnen voorzten. De clatm van vrouwen 
op effectuering van hun recht op betaalde 
arbeid wordt dan ook immoreel geacht en 
betlteld als eigenbelang. Een rolwisseltng 
is tmmers mogeltjk? Moet onwil van de 
man voor rolwtsseling ten koste gaan van 
diegenen die volledig op een uitkering zijn 
aangewezen? Kan in onbetaalde arbeid, 
met name het vrtjwilltgerswerk geen ont
plooting worden gevonden? De zin van ar
beid is toch ntet gelegen in het tnkomen? 

Het behoeft geen betoog dat de werkelijk
heid nog vele varianten op deze twee re
deneringen kent. Ze worden soms ver
woord in strijdbare taal, soms is het ook 
een treurig tegen elkaar opbieden in ver
ongelijkthetd en onbegrepenheid. Het is 
evenwel duidelijk dat volstrekt verschil
lende visies op de wenselijke rolverdeling 
inclusief de navenante eisen ten aanzien 
van scholing. werkgelegenheidsbeleid, 
kinderopvang. sociale zekerheid, de fisca-

3 z,e noot 1 Expl,c,et word\ deze opvattmg verwoord door 
de Emancrpat•eraad Het advres Omgangsrecht 1n ver· 
band met schetd1ng (1981) vermeldt krnderen zr1n naar 
de menrng van de Raad gedrend brt ouders dre hun 
mogelrtkheden als mens ontwrkkelen en z·ch met 
volstrekt beperken tot bestaande rolpatronen 
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De verschillen in visies 
zouden moeten 
doorklinken in de adviezen 
van de Emancipatieraad. 

lttett, de gehele huwelijkswetgeving etc. 
op het bord van de overhetd worden ge
deponeerd Uniformitett van opvattingen 
en wensen blijkt een veronderstelling te 
ZtJn die ntet overeenkomt met de maat
schappelijke werkelijkheid Omdat rege
rtngsadviesorganen qua samenstelling 
een afspiegeling van de Nederlandse be
volktng behoren te zijn, zou het gegeven 
van dte pluriformiteit ook in de adviezen 
van de Emancipatieraad moeten doorklin
ken. Met de wet die haar formele 
bestaansrecht vormt wordt blijkens de ac
ttvttetten van de Raad echter volledig de 
hand gelicht4 Het is niet zonder reden dat 
ons verkiezingsprogram de band van re
gertngsadviesorganen met de gehele sa
menleving onderstreept5 

Tolerant en totalitair 
Zou de overhetd aan haar beleid de laatst
genoemde viste (bevoordeling traditio
nee! rollenpatroon) ten grondslag leggen, 
dan zou dat betekenen dat ziJ ontkent dat 
vrouwen hun verantwoordelijkheid even
zeer kunnen dragen en beleven door mid
del van het verrtchten van betaalde ar
betd. Oat oordeel mag de overheid niet 
toekomen; ziJ overschrijdt haar bevoegd
hetd aangezien ztj dan treedt tn persoon
ltjke levensbeslissingen van mensen zelf. 
Oat zou echter ook gebeuren als de over
hetd het tweeverdienerschap zou stimule
ren ten koste van het traditlonele rollenpa-

troon. Vrouwen, wier keuzevrijheid bij 
beide redeneringen wordt aangetast, zou
den elkaar moeten vinden in een geza
menlijke strijd tegen die betuttelende, tota
lttaire overheid. De reden dat dat niet ge
schiedt is gelegen in het feit dat men z6 
overtuigd ts van de absoluutheid van het 
eigen gelijk, dat daardoor de tolerantie 
voor andersdenkenden overboard wordt 
gezet. De eerder verwoorde constatering, 
dat emancipatoire gezindheid en nave
nan! gedrag door de scheidslijn van beide 
seksen heenbreken, manifesteert zich 
dan oak in wederzijdse verwijten van anti
emancipatoir gedrag tussen vrouwen on
derltng. Daarmee bewerkstelligt men bij 
seksegenoten wat men in de samenleving 
tracht te bestriJden, nl. dat het recht zelf te 
kiezen voor een bepaalde leefwijze niet 
wordt gerespecteerd en gewaardeerd 

Als de overheid die betuttelende hou
ding zou overnemen en een bepaald rol
lenpatroon - welk dan ook - zou opleg
gen aan de samenleving, zou ze ook voor
biJ gaan aan de pluriformiteit van leefwij
zen en opvattingen. De tegenwerping dat 
in de toekomst de maatschappelijke wer
kelijkheid gevormd zal zijn door tweever
dieners en alleenstaanden lijkt meer als 
wens de vader van de gedachte te zijn 
dan op steekhoudende argumenten te 
stoelen. Wie het heden slechts ziet als 
overgang naar de toekomst doet dan ook 
de realiteitswaarde van het hier en nu te
kort. 

De overheid dient een onpartijdige hou
ding in te nemen. Zo mag het in ieder ge
val bij de overheid van geen belang zijn of 
de solliciterende vrouw een verdienende 
partner heeft, en in de fiscale wetgeving 

4 Altlkel411d 4 van de Wet op de Emane1pat1e1aad lu1dt: '811 
de benoemmg wo1dt zo veel mogelrtk 1ekenmg gehou
den met de geestel11ke en maatschappelltke strom1ngen. 
zoals d1e 1n Nederland aanwez1g ZIJn 

5 Art1kel 45 van hoofdstuk Ill lu1dt. 'De samenstelltng van 
de nog bestaande adv1esorganen van de R1tksoverhe1d 
01ent. zonder aan de deskund1gheidse1sen van de I eden 
afbreuk te doen een weersp1egel1ng van de verschel
denheld 1n de bevolk1ng (o a. naar geslacht en plunformJ
telt van opvatt1ngen) te ZIJn' 
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moeten aileen- en tweeverdieners gelijk 
worden behandeld6 . Oat laatste is nog 
steeds niet het geval tweeverdieners zijn 
relatief nog steeds beter bedeeld. Naast 
onpartijdigheid ten aanzien van de rolver
deling zijn echter nog twee invalshoeken 
van belang. In de eerste plaats betreft dit 
de vraag of de (huwelijks)relatie waarvan 
de vrouw deel uitmaakt voor de overheid 
relevant is. En in de tweede plaats of de 
overheid zich voor aile emancipatiebe
lemmerende factoren verantwoordelijk 
moet weten. 

Emancipatie en de tweerelatie 
Het antwoord op de vraag of relatievor
ming politiek relevant is luidt eenduidig 
bevestigend. Het samenwonen en sa
menleven met een ander heeft publ1eke 
aspecten. In het bijzonder manifesteert 
zich dit bij het burgerlijk huwelijk. Wanneer 
mensen voor de wet trouwen, geven zij 
aan de overheid te kennen dat zij als rela
tie behandeld willen worden en de conse
quenties daarvan (de rechten en de plich
ten) accepteren. In de huidige regelge
ving wordt het huwelijk in dit opzicht uitge
hold: indlvidual1sering in de sociale-zeker
heidswetgeving en bij de belastingen 
strookt niet met het gegeven dat echtge
noten door te trouwen ook voor de over
heid een meerwaarde aan hun relatie heb
ben toegevoegd, waarmee deze meer is 
dan de optelsom van twee delen. Die 
meerwaarde kan betiteld worden als soli
dariteit. Solidariteit wordt biJ het individua
liseringsproces dan ook als 'probleem' 
gez1en. 

In de huwelijkswetgeving worden de 
partners aangesproken op hun verant
woordelijkheid voor elkaar en hun geza
menlijke solidariteit met anderen. Voegen 
we bij deze elementen de onpartijdighe1d 
van de overheid ten aanzien van de vraag 
wie van de partners aan betaalde arbeid 
deelneemt en in welke mate, dan luidt de 
conclusie dat het huidige, ge"fndividuali
seerde belastingstelsel aan geen van 
deze criteria voldoet. Het behoeft geen 
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betoog dat een splitsingsstelsel meer 
recht doet aan ook de vrouw als sociaal 
wezen 7 

Eenzelfde benadering op het minlmum
niveau in de sociale zekerheid (de Toesla
genwet en de Algemene Bijstandswet) im
pliceert dat het minimum voor gehuwden 
vastgesteld moet zijn c.q. blijven op basis 
van de leefeenheid en niet op individuele 
basis. Werkelijke keuzevrijheid van rolver
deling dient daarbij gehandhaafd te wor
den. Oat (nota bene onder de vlag van 
emancipatie) een individuele sollicitatie
plicht is geaccepteerd, maakt keuzevrij
heid voor rolverdelmg tot een luxe artikel 
voor de welgesteldens Aileen diegenen 
immers, die niet afhankelijk ziJn van een 
uitkering op het minimumniveau, kunnen 
zelf nog hun rollenpatroon bepalen. Op 
m1nimumniveau evenwel wordt de ge
emancipeerde huissloof tot ongeemancl
peerde loonslaaf gedegradeerd. De last 
waarvan de vrouwen in vroeger tijden be
vrijd werden doordat ze niet meer naar de 
fabrieken hoefden om voor het brood op 
de plank te zwoegen, wordt thans aange
prezen als de weg tot emanc1patiel 

Gehuwden dienen - conform hun aan 
de overheid kenbaar gemaakte wens -
als twee-eenheid behandeld te worden; 
d1t impliceert dat u1tdrukkelijk een politieke 
vertaling van de duurzame verantwoorde
lljkheld en solidariteit van de partners je
gens elkaar en van hen gezamenlijk ten 
opzichte van derden moet plaatsvinden. 
Bij niet-huwelijkse tweerelaties is indivi
dualisering op aile beleidsterreinen echter 
zowel consequent als rechtvaardig. Deze 

6 Terecht stellen de CDA-emancrpatreresolutres (1983) en 
ons verkrezrngsprogram (hoofdstuk IV art 54) Gezrns
verbanden en andere samenlevrngsvormen waarrn een 
partner betaalde arberd verrrcht. mogen rn t1et belastrng
systeem nret worden achtergesteld ten opzrchte van de 
srtuatre waarrn twee partners betaalde arberd verrrchten 
In dezelfde zrn het WI- rapport Hewemng be/astmgwet· 
gevtng (1981) en het Wl-belerdsadvres Welk wtztcht btedt 
eenvoud? (1986). een reactre op de voorstellen van ae 
Commrssre-Oort 

7 Zre de Wl-rapporten vermeld onder noot 6 
8 Zoals van de CDA-fractre verwacht mocht worden heeft 

deze nret rngestemd met deze zrenswrJze 
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partners hebben de overheid immers niet 
te kennen gegeven als relatie behandeld 
te willen worden. Oat betekent onder an
dere dat op minimumniveau individuele 
uitkenngsrechten een financiele zelfstan
dtghetd moeten garanderen, maar dat 
daar een individuele sollicitatieplichtlar
betdsplicht tegenover staat. Vrouwen kun
nen dan ook vanwege het ontbreken van 
de wettelijke onderhoudsplicht geen recht 
op alimentatie clatmen, en keuzevrijheid 
van rolverdeltng bestaat evenmin. 

Deze hier kort weergegeven redene
rtng, dte zijn uitvoerige uitwerking vindt in 
het rapport '1 + 1 = Sam en' van het We
tenschappeltJk lnstituut voor het CDA 
biedt niet voor elk wat wils, maar houdt 
mensen aan de consequenties van zelf 
gemaakte keuzen, ook wat de emancipa
tte betreft Wie als tndividu behandeld wil 
worden (economische zelfstandigheid op 
minimumniveau, een eigen inkomen met 
de zelfstandige beschikkingsmacht daar
over. geen gebondenheid na beeindiging 
van de relatie via alimentatie etc.), moet 
ntet trouwen. Wenst hij of zij dat laatste 
wei. dan zijn de rechten en plichten nave
nan!. Het huwelijk consequent individuali
seren impliceert afschaffing van het huwe
ltJk En dat laatste strijdt met de tolerantie 
voor een grate meerderheid in dit land, dte 
het recht te trouwen wil handhaven met 
aile consequenties van dten. 

Aan de hand van de overheid 
In het voorgaande is ingegaan op de aard 
van de overheidsbemoeienis ten aanzien 
van de rolverdeling (aileen- en tweever
dteners) en die ten aanzien van de positie 
van de partners in huwelijkse en niet-hu
weltjksetweerelaties. De derde invalshoek 
betreft de vraag of de overheid zich voor 
aile emancipatiebelemmerende factoren 
verantwoordelijk moet weten. Gedoeld 
word! hier met name op barrieres voor een 
financteel zelfstandig bestaan, onafhanke-
11Jk van de mannelijke (huwelijks)partner. 
Terzijde zij opgemerkt, dat het in ons ver
ktezingsprogram bepleite onderzoek naar 
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de reele werkloosheid onder vrouwen 
dringend gewenst is. 

Bij onze Belgische buren blijkt bij 
slechts 5% van de vrouwen onafhankelijk
heid het motief te zijn om betaalde arbeid 
te gaan verrichten, terwijl bij het 'auto
noom innen van inkomsten' gelijkheid en 
emancipatie niet als motieven golden9 

Wat de Nederlandse situatie betreft blijkt 
uit het WAR-rapport 'Vrijwilligerswerk Ius
sen betaald en huishoudelijk werk'10: 
a met betrekking tot het vrijwilligerswerk 

- dat vrouwen vaker belang hechten 
aan psycho-sociale en maatschap
pelijke voordelen (zoals zelfontplooi
ing, het opdoen van ervaring voor 
een betaalde baan, de arbeid op 
zich, de maatschappelijke waarde
ring, de financiele aspecten en het 
engagement), maar 

- dat zij evenals mannen het meeste 
belang hechten aan de sfeer in de 
organisatie, een plezierige omgang 
met collegae, het verrichten van zin
vol werk, het contact met andere 
mensen via het werk en de solidari
teit van de medewerkers; 

b met betrekking tot het betaalde werk 
- dat de lage scores van 'een eigen in

komen' en 'een zo hoog mogelijk tn
komen' veroorzaakt worden door de 
lage waardering van de vrouwen: 
mannen blijken inkomen en inko
mensvooruitzichten hager aan te 
slaan, terwijl vrouwen vaker belang 
toekennen aan 'maatschappelijke 
betrokkenheid' en '(maatschappe
lijke) waardering'; 

- dat zowel mannen als vrouwen het 
meeste belang niet aan financiele 
maar aan immateriele elementen 
van betaalde arbeid hechten: de 

9 M Gysels,J vanHoutteenM Vogels Manenvrouwop 
weg naar ge!J)khe1d? Een confront aile van huwel!jkswet
gevmg en geZ!nsrealitelt. Kapellen. De Nederlandse 
Boekhandel. 1984 

10 E W van LUIJk en R.J de BrUIJn VriJWIIIIQerswerk tussen 
betaa/d en hwshoudei!Jk werk, ser1e 'Voorstud1es en 
achtergronden' van de Wetenschappelljke Raad voor 
het Reger~ngsbele1d, Den Haag. Staatsu1tgever1J 1984 
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steer, plezierige omgang met col
lega's, zinvol werk, ontplooiing van 
eigen capaciteiten, contact met an
dere mensen via het werk; 

c met betrekking tot de arbeid in huishou
den en gezin 
- dat 'financiele onafhankelijkheid ten 

opzichte van de partner' als laagst 
gescoord onderwerp wordt geno
teerd: mannen en vrouwen vinden 
dit naar verhouding niet belangrijk. 
Het is van de vrouwen een minder
heid die financiele onafhankelijkheid 
wei belangrijk vindt. Deze minder
heid blijkt het als zeer problematisch 
te ervaren om van het inkomen van 
de partner afhankelijk te ziJn. 

Eenduidige verklaringen voor de omstan
digheid dat de arbeidsparticipatie van 
vrouwen in Nederland zo veel geringer is 
dan in andere Europese Ianden zijn overi
gens nog niet gegeven. De Sociale Atlas 
van de Vrouw (Sociaal en Cultureel Plan
bureau 1983) stelt ten aanzien hiervan: 
'Naar de oorzaken van de uiteenlopende 
participatiegraad zijn verschillende stu
dies verricht. Uit deze studies komt naar 
voren, dat er geen eenduidige verklaring 
voor de verschillen gegeven kan worden. 
Enerzijds komen zij voort uit de economi
sche ontwikkeling, de hoogte van de lo
nen en sociale uitkeringen, en de werkge
legenheid in de dienstverlenende sector. 
Anderzijds spelen factoren als de oorlogs
economie (in Engeland), de opvattingen 
over moederschap en hogere geboorte
cijfers een rol'. 

Wat behoort nu tot de taak van de over
heid en wat tot de verantwoordelijkheid 
van burgers zelf? Zoals reeds gesteld is, 
moet de overheid recht doen aan het 
emancipatieproces als mentaal en cultu
reel gebeuren. Emancipatie van de vrouw 
betekent emancipatie van de man, en om
gekeerd. Bedoelde mentaliteitsverande
ring krijgt geen kans als de overheid de 
verantwoordelijkheid van de man over
neemt. Ter illustratie twee voorbeelden: 
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Alimentatieplichtige mannen pleiten 
voor limitering van de alimentatie 11 . 

Daarmee wordt - vanuit geheel an
dere motieven uiteraard - de wens 
van (een deel van de) alimentatiege
rechtigde vrouwen om financieel onaf
hankelijk te zijn van de man onder
steund. De en1ge manier echter om 
mannen daadwerkelijk bewust te ma
ken van en medeverantwoordelijk te 
stellen voor de keuze voor een rollenpa
troon, is hen te confronteren met de 
consequenties van die keuze. Neemt 
de overheid die lasten over, door een 
bijstandsuitkering (of basisinkomen) te 
verlenen aan de vrouw hoewel zij een 
draagkrachtige ex-echtgenoot heeft, 
dan zal de noodzakelijke bewustwor
ding en mentaliteitsverandering bij de 
man nog lang op zich Iaten wachten. 

2 Zoals de man in staat gesteld moet wor
den zijn verantwoordelijkheid voor de 
rolverdeling te beleven, zo geldt dat 
voor befde ouders in geval van kinder
opvangvoorzieningen. De (gemeente
lijke) overheid dient bij te springen als 
die verantwoordelijkheid feitelijk n1et 
gezamenlijk kan worden gedragen (biJ
voorbeeld bij eenoudergezinnen) of 
waar sprake is van een sociale/medi
sche indicatie. De overheid moet met 
andere woorden aileen dan schild voor 
de zwakkere zijn als er sprake is van 
een zwakkere. Anderen moeten gesti
muleerd worden hun verantwoordelijk
heid zelf te dragen. Het financieel 
bijstaan in de overheadkosten van 
gastouderprojecten is daarmee een 
plicht voor de gemeentelijke overheid. 
De vindingrijkheid van ouders om 
zelfstandig (gezamenlijk en/of samen 
met anderen) voor goede en goedkope 
opvang te zorgen lijkt echter soms eer
der belemmerd dan gestimuleerd te 

11 In dit verband ZIJ gewezen op het u1tstekende adv1es van 
de Raad van State d.d. 20 augustus 1985 (Kamerstuk
ken 19295). 
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worden 12. Het is dan ook wrang dat als 
argument tegen gastouderprojecten 
het anti-emancipatoire karakter ervan 
wordt gehanteerd omdat gastmoeders 
een traditionele rol zou worden opge
drongen Het 1s evenzo pijnlijk dat mi
nister De Koning gastouderprojecten 
!outer vanuit financiele overwegingen 
voorstaat 13 Oat maakt zijn ontkenning 
dat de individuele sollicitatieplicht op 
minimumniveau niet als bezuiniging 
bedoeld is niet geloofwaardiger. 
In dit verband mag niet onvermeld blij
ven dat de weerstand tegen decentrali
satte op emancipat1eterrein groat is om
dat 'Den Haag' geacht wordt grotere 
garanties voor de belangen van vrou
wen te bieden en anders op provin
ctaal/lokaal n1veau de strijd opnieuw 
gestreden zou moeten worden. Het is 
typ1sch dat de Emancipatieraad hier
voor beducht blijft zelfs nu onderzoek 
het tegendeel heeft aangetoond 14 De 
Landelijke Raad van het CDA-Vrou
wenberaad echter heeft terecht ver
trouwen in eigen kunnen gehad door 
z1ch op 27 oktober j.l. conform ons ver
kieztngsprogram uit te spreken v66r 
decentraltsatie in verband met de kin
deropvang. 

Geconstateerd moet worden dat het aan 
de hand van 'vader' overheid willen I open 
een emancipatiebelemmerend effect heeft 
als de verantwoordelijkheid van mensen 
zeit daardoor wordt uigehold. Aan de 
mond1gheid van de vrouw en haar vermo
gen om zelfstandig haar zaakjes te rege
len word! niet geappelleerd en de mentali
tettsverandering bij de man blijft toekomst
muztek indien de vragen gesteld worden 
aan de overheid en niet aan diegenen die 
het werkelijk aangaat' 

D1t neemt niet weg dat van overheids
wege nog veel moet gebeuren: het ont
breken van een goede rechtspositie voor 
deelltjdwerkers en het nog ontbreken van 
een ouderschapsverlof zijn voorbeelden 
van belemmeringen voor een gelijkwaar
digfunctioneren van mannen en vrouwen. 
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Een gemeenschappelijke beschikkings
macht over het inkomen bij gehuwden 
moet de bestuursmacht van de kostwin
ner nog vervangen. Financieel gelijke 
consequenties na echtscheiding in plaats 
van het beleid waarin de vrouw op de 
bijstand is aangewezen en de man ziJn 
loon/salaris blijft behouden, zullen nog ge
realiseerd moeten worden. 

Christen-democraten (zowel mannen als 
vrouwen) zijn het aan hun politieke overtui
ging verpl1cht om te voorkomen dat het 
kind met het badwater word! wegge
gooid. 
Het badwater: 
- oplegging van een bepaald rollenpa

troon (welk dan ook) aan een pluri
forme samenleving, 

- individualisering bij gehuwden die 
door te trouwen hun solidariteit publie
kelijk kenbaar hebben gemaakt, 

- behandeling van niet-huwelijkse twee
relaties als gehuwden, 

- bevoordeling van tweeverdieners bo
ven alleenverdieners of omgekeerd, 

- het als overheid overnemen van de ver
antwoordelijkheid van mensen waar
door bewustwording en mentaliteits
verandering worden belemmerd. 

Het kind: verantwoordelijke, mondige 
mensen die in gelijkwaardigheid een zorg
zame samenleving opbouwen. 

12 Z1e o.a 
- Gastouderpro}ecten (1986). Werkgemeenschap Kln

dercentra 1n Nederland, Oosterbeek. 
- Rotterdams liJ (een gemeentelijke u1tgave) lebruari 

1986: een van de voorwaarden d1e de gemeente 
stelde. betrol de biJdrage van gastouderschappro
jecten aan de emanc1pat1e van de vrouw. 

13 lnterv1ew met m1nister De Kon1ng 1n OpziJ, oktober 1986. 
14. Mededelingen Emancipat1eraad. oktober 1986, nr. 10. 
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Bu1tenland 

Dr. Hans Ester 

Gloort in Zuid-Afrika de 
dageraad? 

De apartheid in Zuid-Afrika is niet aileen 
als woord, maar oak als felt aan het ver
dwijnen. De betrekke/ijke luwte van het 
ogenblik biedt de mogelijkheid tot bezin
ning en tot het uitstippelen van een verant
woord beleid. Oat is van groat belang, 
vindt de auteur, want van een revolutie 
kan Zuid-Afrika aileen maar verliezen. 

Onze taal is doorspekt met beelden en 
metaforen. Premier Lubbers sprak met 
betrekking tot Zuid-Afrika van een open
gebarsten zweer. Het interne Zuidafri
kaanse uurwerk staat volgens vele poli
tieke klokkijkers al lang op twee voor 
twaalf. De taal heeft er behoefte aan, de 
zaken 1n een sprekend beeld kort, bondig 
en aanschouwelijk samen te vatten. Een 
bloedende zuidpunt van Afrika draagt 
emoties over. De karikatuur maakt de me
tafoor nog aanschouwelijker. We delen al
len de associaties van sinaasappel en uit
geperste Zuidafrikaan, Vorster en bloed
hond. Op aile gebieden van menselijke 
kennis is van toepassing dat het beeld, de 
kernachtige voorstelling het den ken dient. 
Voor het begrijpen van de wereld is het 
nodig, dat beelden en voorstellingen ze
kerheid bieden, zodat het denkproces niet 
steeds opnieuw hoeft te beginnen. De ka
rikatuur als een visueel arsenaal speelt 
een wezenlijke rol in ons perspectief op 
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gebeurtenissen. Zonder de karikatuur 
zouden we armer zijn. Wanneer de karika
tuur echter haar openheid voor nieuwe er
varingen verliest en zichzelf uit overwegin
gen van gemakzucht in stand houdt, zou
den we zonder karikaturen beter af zijn. 

Kort voordat hiJ op 7 september 1966 in 
het Zuidafrikaanse parlement werd ver
moord, hield de toenmalige Zuidafrikaan
se premier Hendrik Frensch Verwoerd 
(geboren in Amsterdam op 8 september 
1901) een toespraak bij het Voortrekker
monument in Pretoria (31 mei 1966). Aan
leiding tot de massale bijeenkomst aldaar 
was de viering van de vijfde verjaardag 
van de in 1961 na een referendum ge
stichte Republiek van Zutd-Afrika. Ver
woerd ging tijdens zijn rede uitvoerig in op 
het leed van de tweede Anglo-Boerenoor
log, om vervolgens de vervulling van het 
Republikeinse ideaal als de voltooiing van 
de geschiedenis van de Afrikaner te be
schrijven. Verwoerds jubeltoon raakte 
echter enigszins gedempt, toen h1j de ver
houding van Zuid-Afrika tot de rest van de 
wereld aan de orde stelde. Intern zag Ver
woerd geen problemen, omdat door een 

Dr Hans Ester (1946) IS docent aan het 1nSt1tuut Du1ts van de 
Kathol1eke Un1vers1lell N11megen. H11 publ1ceerde over Zu1d· 
afnkaanse letterkunde en over Zu1d·Afnka 1n het algemeen 
en vertaalde o a Breyten Breytenbach u1t het Afr1kaans 1n 
het Nederlands 
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ZIJnS inziens rechtvaardige doorvoering 
van de politiek van gescheiden ontwikke
ling 1eder volk binnen Zuid-Afika een auto
nome en gelukkige toekomst tegemoet 
zou gaan. Op het vlak van de internatio
nale verhoudingen lagen volgens Ver
woerd de voetangels en klemmen van de 
toekomst: 'Oor die oplossing van ons ras
seprobleme - gegewe die tyd - het ek 
ewemin twyfel. As bemoeisiekheid hul 
hande van ons afhou, sal ons op regver
dige wyse - soos dit 'n christenvolk be
taam - oplossings uitwerk tot in die fynste 
besonderhede en deurvoer. Ons sal geluk 
en voorspoed vir a/ ons rasse kan gee. Op 
mternas/Onale gebied, daar le die vraag 
van dte toekoms (cursivering H.E.). Want 
d1t IS nie in ons han de nie. Ons het 'n pad 
wat ons vir onsself moet loop. Kan ons die 
begrip by die volkere van die wereld kry 
w d1e eerlikheid en die verstandigheid 
van ons weg, dan het ek ook daar geen 
twyfel nie. Sou hulle, uit eie selfsug, om eie 
steun w eie doeleindes te kry, van ons die 
offers wil maak, nie met regvaardigheid en 
om morele oorwegings ons ten grande rig 
n1e. maar as die slagoffers van hulle ambi
ste. dan sou d1e toekoms vir ons op inter
naslonale gebied danker wees.' 1 

Paria-status 
Wat Verwoerd vreesde, is nu, na twintig 
Jaar, meer dan ooit waarheid geworden. 
(Waarbij 1k het praktische feit en niet dear
gumentatie bedoel.) Zu1d-Afrika wordt ge
meden. als ware het land de drager van 
de varkenspest. Er is geen enkel land ter 
wereld te noemen, dat in zo sterke mate 
een par1a-status heeft gekregen als Zuid
Afnka. Op aanrakingen met het huidige 
Zu1d-Afrika word! even vijandig gerea
geerd als in het tegenwoordige India op 
de aanraking met de zogenaamde onaan
raakbaren2 Naar mijn mening kunnen we 
terecht vragen stellen bij deze bijzondere 
plaats. die Zuid-Afrika in de optiek van de 
wereld mneemt. Is de rest van de wereld 
1nderdaad wei kwalitatief zoveel beter? 
Zouden de anderen zich niet wat minder 
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moralisltsch en wat bescheidener moeten 
opstellen, als het over de zonden aan de 
zuidpunt van Afrika gaat? lk ben geneigd 
daar zelf op te antwoorden, dat Zuid
Afnka geenszins uniek is, maar eerder een 
getrouwe weerspiegeling van vele proble
men die een mondiaal karakter hebben. lk 
acht het niet uitgesloten, dat juist in die 
herkenbaarheid en in de juridische en so
ciale regeling van deze problemen de 
sleutel l1gt tot het beantwoorden van de 
vraag, waarom dit land zo'n aparte status 
temidden van de verenigde naties van de 
aarde heeft gekregen. Misschien kan de 
psychologie van de verhoudingen tussen 
Ianden en volkeren hier verdere ophelde
ring verschaffen. Mogelijk is er een inte
ressante psychologische verklaring te vin
den voor de Europese emoties ten aan
zien van Zuid-Afrika en van aile begrippen 
als apartheid, die de verwerpe/ijke sociale 
real1teit aldaar benoemen. 

Met de verwijzing naar het elders in de 
wereld gepleegde, aldan niet gelnstitutio
naliseerde onrecht, wil ik volstrekt niet de 
kritiek in de richting van Zuid-Afrika neu
traliseren. De desastreuze situatie in Zuid
Afrika biedt aile aanleiding tot kritiek en 
betrokkenheid. Maar wij als Europeanen 
moeten ons wei bewust zijn van de speci
fieke aard van onze betrokkenheid bij dit 
land, terwijl de wereld in principe nog vele 
vergelijkbare haarden van onrust en on
recht kent, die in niet mindere mate aan 
onze menselijke solidariteit appelleren. Er 
zijn blijkbaar motieven en redenen, die 
Zuid-Afrika boven het geheel van onrecht
vaardige samenlevingen doen uitlichten. 

In het kader van dit artikel interesseert 
mij meer het feit van die bijzondere betrok
kenheid dan een eventuele verklaring 
voor dat feit (met een mogelijke verwijzing 
naar het discriminerende karakter van 

1 Toespraak deur d1e Eerste Mm1sler, Dr. H F Verwoerd by 
d1e Voortrekkermonument. Pretona 31 me1 1966, Uttge· 
gee deur dte Nastonale Jeugbond van Transvaal. Johan
nesburg 1 966 

2 Zte het arttkel 'Onaanraakbaren geraakt door evangelte', 
Vandaar (Jg. 12. Nr 9. oktober 1986) 4-6 

51 



deze eenzijdigheid voor andere Ianden, 
waarvan wij blijkbaar weinig of niets aan 
humaniteit verwachten). De betrokken
heid bij Zuid-Afrika en de verwachtingen 
ten aanzien van diepgaande historische 
veranderingen in dat land zijn zo groot, 
dat de richting van de wereldgeschiede
nis met het lot van Zuid-Afrika in belang
rijke mate vereenzelvigd wordt. Nog
maals, hoe de verklaring voor dit ver
schijnsel ook zou kunnen luiden, de toe
komst van Zuid-Afrika is van doorslagge
vend belang voor het historisch gevoel in 
onze tijd. Voor vel en valt of staat met Zuid
Afrika de wereldgeschiedenis. 

Het is dunkt mij van het grootste belang 
om inzicht te krijgen in de aard en de om
vang van de emoties die, al of niet met ra
tlonele argumenten vermengd, de discus
sies over het heden en de toekomst van 
Zuid-Afrika in de huiskamer of in de open
baarheid bepalen. Of wij ons er nu van be
wust zijn of niet, d1e emoties zijn in onze 
benadering aanwezig. 

Het is een hele krachttoer 
de discussie over Zuid
Afrika naar het niveau van 
de rede te til len. 

Primaire gevoelens en op emoties ge
baseerde argumenten zijn zo zeer de bo
ventoon gaan voeren in het debat over 
Zutd-Afrika, dat het op zich al een kracht
toer is om de discussie naar het niveau 
van de rede te til len. ledereen die daar er
varing mee heeft, weet hoe in Europa in 
de discussie over Zuid-Afrika veelal het 
hele hebben en houden wordt gein-
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vesteerd. De discussies vinden plaats on
der de geweldige druk van een dwin
gende ethiek. De ruimte voor bezinning is 
uiterst klein. Objectiviteit ter wille van een 
eerlijke oordeelsvorming is gedoemd het 
stigma van verkeerde partijdigheid te dra
gen. Spreken over Zuid-Afrika met een 
nog niet vastgelegd, open resultaat van 
het gesprek, behoort al bijna tot de onmo
gelijkheden. A Is gevolg daarvan is niets zo 
snel consumeerbaar als de vlotte veroor
deling van Zuid-Afrika. Zelfs mondiaal ge
zien behoort het onderwerp Zuid-Afrika 
nog tot de weinige consensus schep
pende thema's. Over dat land zijn de zo
genaamde Verenigde Naties het eens, 
met het zionisme als goede tweede. 

Contacten 
Het gevolg van deze benadering van 
Zutd-Afrika, van deze plaats van Zuid
Afrika in het bewustzijn van de Nederlan
der is, dat contacten met dat land als beu
zelarij of als sabotage van het proces van 
verandering naar een nieuwe samenle
ving worden gezien. Sinds de enorme be
trokkenheid bij de strijd der Boeren tijdens 
de 'Tweede Vrijheidsoorlog 1899-1902', 
waaraan iedere wakkere Nederlander 
destijds meedeed, is het met de contacten 
aanvankelijk geleidelijk en na 1948 in een 
rap tempo bergafwaarts gegaan3 Kritiek 
van Nederlandse kant op de behandeling 
der zwarten in Zuid-Afrika was er altijd wei, 
maar de verhoudingen tussen de rassen 
hadden toen nog een andere status dan 
nu. Ook al waren er twijfels, dan won het 
vertrouwen het nochtans, dat de wat on
beschaafde Boeren dit probleem op den 
duur wei zouden oplossen. 

Nadal de Nasionale Party onder D.F. 
Malan tot haar grote verrassing de verkie
zingen van 1948 had gewonnen, is deaf
braak van de betrekkingen tussen Neder-

3 Voor een d1epgaande analyse van de relat1e Neder
land/Zuld-Afrlka verWIJS 1k naar: Dr. G.J. Schutte Neder
land en de Afnkaners. Adhes1e en Avers1e. Franeker 
1986 
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land en Zuid-Afrika nooit meer tot staan 
gekomen. Grote schokken waren het 
bloedbad van Sharpeville op 21 maart 
1960 en de opstand van de scholieren in 
Soweto in 1976. 

De vele officiele contacten tussen instel
lingen en organisaties in Nederland en 
Zuid-Afrika zijn in de loop der decennia 
sinds 1948 stelselmatig - goedschiks of 
kwaadsch1ks - afgebroken. Daar zijn wei 
andere contacten voor in de plaats geko
men, maar toch niet in die mate, dat zij het 
hele verlies konden opvangen. Vooral op 
v1er gebieden zijn de contacten tussen 
Nederland en Zuid-Afrika drastisch gere
duceerd kerk, onderwijs, cultuur en sport. 
De stroom Zuidafrikaanse studenten, voor 
wie het vroeger een must was om ten
minste een jaar in Nederland gestudeerd 
te hebben, is vrijwe/ opgedroogd. De 
Theologische Hogeschool in Kampen 
heeft ze/fs een soort omgekeerde apart
heid 1ngevoerd. Tussen de Gerefor
meerde Kerken en de Nederduitse Gere
formeerde Kerk bestaan geen officiele 
contacten meer. Aan de bestudering van 
de Zuidafrikaanse letterkunde word! in 
Nederland nauwelijks of geen aandacht 
meer besteed. Het eertijds bloeiende 
Su1d-Afrikaanse lnstituut in Amsterdam is 
na de vandalistische boekenstorm van 
1984 tot een bedreigde veste geworden. 
Sportieve contacten met Zuid-Afrika zijn 
een gruwel in de ogen van sportminnend 
Nederland. Eventuele overtreders worden 
de zonden geducht ingepeperd. De over
gebleven contacten zljn van persoonlijke 
of economische aard. Voor beide geld!, 
dat ze zwaar onder druk zijn komen te 
staan. Menig ouderpaar met kinderen en 
kleink1nderen in Zuid-Afrika zal dit feit om 
de lieve vrede met de buren wille verzwij
gen Het Ievert je n1ets dan sores op, 1n het 
biJZOnder wanneer je dat vermaledijde Jo
hannesburg zelf ook nog hebt bezocht. 

Oat de economische banden onder 
zware druk staan, zal iedereen beamen, 
d1e een krant leest. Er zijn in Nederland 
blijkbaar vrijgestelden, die de vervulling 
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van hun dagtaak gelegen zien in het op de 
nek zitten van bedrijven, die enigerlei rela
ties met Zuid-Afrika onderhouden. De ge
vo/gen van deze strategie, die meer weg 
heeft van obstructie dan van discussie, 
zijn voor de betrokken bedrijven ingrij
pend, zoals ongetwijfeld uit de jaarcijfers 
over 1986 van Shell zal blijken. Oat de 
werkwijze van deze actievoerders verre 
van subtiel is, toonde de brandstichting in 
de fabriek van Van Leer in Amstelveen, 
een bedrijf dat nota bene aile in Zuid
Afrika gemaakte winst ten goede /aat ko
men aan sociale projecten ten behoeve 
van de gekleurde bevolking. 

In de steer van intimidatie, waarin Ne
derland momentee/ wat dit onderwerp be
treft verkeert, is toegeven aan druk van a/ 
of niet georganiseerde actiegroepen een 
voor de hand liggende reactie, beducht 
als ieder zelfstandig denkend mens moet 
zijn voor represailles en isolement. Het zal 
voor een regering a/s de onze dan ook niet 
gemakkelijk zijn, een be/eid te voeren dat 
de beoogde doelstelling van een recht
vaardige Zuidafrikaanse samenleving na
derbij brengt, zonder daarbij de onver
draagzaamheid der actiegroepen tot stra
tegie te verheffen. 

lnformatie 
Voor de lezer die meent dat ik mij aan de 
actiegroepen niets gelegen /aat liggen, wi/ 
ik nog eens accentueren, dat de door 
deze groepen ingebrachte informatie van 
groat belang is. Over de oprechtheid van 
de biJ deze actiegroepen /evende sociale 
gevoelens wi/ ik geen oordeel uitspreken. 
Aan de andere kant ben ik van mening, 
dat de titel actiegroep of anti-beweging 
geen vrijbrief mag zijn voor handelingen 
die de vrije meningsuiting in de weg staan. 
Voor het argument 'het zijn toch maar ac
tiegroepen' heb ik geen enkel begrip. Of 
ik neem hen serieus of niet. En als ik ze se
rieus neem, wil ik we/ de mogelijkheid blij
ven behouden om hen op dingen te wij
zen, die in mijn ogen eenzijdigheden zijn. 
lk heber evenmin behoefte aan, mijn mo-
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rele betrokkenheid af te staan aan een 
groep die via de eigen naam een exclu
sieve claim daarop denkt te hebben. 

Het zojuist gezegde houdt in, dat de dis
cussie over Zuid-Afrika naar mijn mening 
pas begint, wanneer aile mogelijkheden 
tot het verwerven van informatie zijn be
nut. Het moment van selectie en interpre
tatie van de gegevens is noodzakelijk, 
maar dat moment dient zo lang als zinvol is 
te worden uitgesteld. Eerst moeten aile fei
ten die de werkelijkheid vormen, boven ta
fel en dan volgt het gesprek over de sa
menhang van die feiten, over de mogelijk
heden voor de toekomst en over de rol, 
die Nederland, al of niet binnen de Euro
pese Gemeenschap of sam en met andere 
'relevante' Ianden ten opzichte van de 
ontwikkelingen in Zuid-Afrika zou kunnen 
spelen. Risicofactoren mogen niet worden 
verdoezeld. Het heil ligt tenslotte niet om 
de hoek te wachten om gevonden te wor
den. Hoe opener voor indrukken, menin
gen en andere informaties, hoe beter. 

Gegeven het huidige klimaat in Neder
land ten aanzien van Zuid-Afrika is devol
gende passage uit het CDA-Aktieprogram 
Uitzicht enerzijds te optimistisch en ander
zijds te beperkt: 'Nederland blijft met de 
Zuidafrikaanse samenleving contacten 
onderhouden voor zover deze een reele 
mogelijkheid bieden om de apartheid aan 
de orde te stellen. Daarbij krijgen vooral 
groeperingen de aandacht, die zich inzet
ten voor bewustwording en emancipatie, 
zoals de zwarte vakbeweging en vele ker
kelijke organisaties. Nederland waakt te
gen systeembevestigende contacten' 4 

Het lijkt mij niet absurd om deze cruciale 
woorden op een goudschaaltje te wegen. 
Ook al lijkt de toespitsing op de zwarte 
vakbeweging en op kerkelijke organisa
ties dit uit te sluiten, toch biedt de geci
teerde zin mij de ruimte om academische 
contacten met bepaalde universitaire in
stellingen in Zuid-Afrika te onderhouden. 
Of wordt mij die ruimte in de laatste zin uit 
het citaat weer ontnomen? Wanneer is een 
contact 'systeembevestigend'? En wan-
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neer. niet? Vakbonden houden toch ook 
een bepaald sociaal systeem vast en ker
ken toch hopelijk niet minder. Voor het 
woord 'systeembevestigend' kan ik niet 
ter vervanging invullen: niet-revolutionair. 
Evenmin kan ik de hele zin zo omformule
ren: 'Nederland wil uitsluitend revolutio
naire contacten'. 

Deze luttele kanttekeningen geven aan, 
hoe moeilijk het is om deze belangrijke 
passage tot richtsnoer van je handelen als 
privepersoon of vanuit de door jou verte
genwoordigde instantie te maken. Boven
dien bekruipt mij de vraag of het woord 
'systeem' wei van toepassing is op Zuid
Afrika. Is dat zo' n coherente en absoluut 
geregeerde samenleving, dat een hier 
toch zwaar bedoelde term als 'systeem' 
van toepassing is? Of geldt de term aileen 
voor Zuid-Afrika onder de noodtoestand? 

Een ding is mij door deze passage wei 
duidelijk geworden. Deze formulering 
houdt een slag om de arm ten aanzien van 
de mate van beoogde verandering in 
Zuid-Afrika en ten aanzien van de wijze 
waarop die verandering tot stand moet ko
men. Je kunt er diverse kanten mee op. 

Er staat meer in Uitzicht, waaruit wei een 
aantal concrete eisen aan de Zuidafri
kaanse regering af te leiden is. Maar, en 
van een algemeen beleidsstuk kan ook 
nauwelijks iets anders worden verwacht, 
de meeste punten blijven algemeen van 
karakter en behoeven nog nadere invul
ling en uitwerking. Met name geldt dit voor 
de wezenlijke inhoud van de genoemde 
'constitutionele hervormingen die gelijk
berechtiging van aile bevolkingsgroepen 
ten doel hebben' en voor de 'participatie 
van aile bevolkingsgroepen aan de inrich
ting van de Zuidafrikaanse samenle
ving'.5 

Tweesporenbeleid 
In het genoemde Aktieprogram zijn duide-

4 U!IZ!Cht Samen Werken voor Morgen. (Den Haag 1986) 
14 

5 Uitzlcht. 14. 
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liJk de contouren van het tweesporenbe
leid van het kabinet-Lubbers zichtbaar. 
Enerzijds gaat het om het uitoelenen van 
druk op de Zuidalrikaanse autorite1ten, 
anderziJds om het bevorderen van contac
ten met de Zuidalrikaanse samenleving, 
d1e de emancipatie van de zwarte en ge
kleurde bevolking in Zuid-Airika steunen. 

Met de twee oogmerken van dit beleid 
ben ik het volledig eens, mils beide niet los 
van elkaar worden gezien, maar elkaar ln
tegendeel wederzijds ondersteunen en, 
indien nodig, corrigeren. De twee Ameri
kaanse onderzoekers Gary Clyde Hut
bauer en Jeffrey J. Schott komen 1n hun 
beschouwing over de ettectiviteit van 
sancties tot de conclusie, dat sancties 
vooral het beoogde doel bereiken wan
neer ze lunctioneren in het contact van 
Ianden, die nauw aan elkaar gerelateerd 
waren 6 Wanneer we voor het woord 
·sanctie' het alternatiet 'politieke druk' mo
gen invullen, dan zou een dergelijk beleid 
inhouden, dat op twee tronten werd ge
werkt, op het front van de politiek en op 
dat van de samenleving als geheel. De po
lltieke druk blijlt bestaan, maar deze druk 
v1ndt n1et in een abstracte steer plaats, die 
z1ch niet bekommert om datgene wat zich 
aan de basis van de samenleving alspeelt. 
Een dergelijke politieke druk houdt tegelijk 
ln. dat je die ander niet laat vallen, ook al 
herinner je hem voortdurend aan zijn ver
antwoordelijkheid. Laat je dat tweede 
spoor val len, dan is het vee I gemakkelijker 
om de schuldige totaal te verdoemen. Ga 
1e als Nederlandse overheid via twee spo
ren te werk, dan neem je tevens een stuk 
verantwoordel1jkheid voor de interne ont
Wikkelingen van Zuid-Airika voor je reke
ning 

De basisgedachte bij mijn benadering 
van de problemen in Zuid-Airika is, dat 
1eder oordeel over en iedere visie op de zo 
du1delijk van Nederland verschillende 
werkelijkheid van Zuid-Airika zo veel mo
geliJk recht dient te doen aan de complexi
teit van d1e werkelijkheid. Wanneer een 
morele standpuntbepaling vanuit Neder-
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land ten opzichte van het geweld en het 
onrecht 1n Zuid-Airika blijtt steken in een 
globale, onnauwkeurige veroordeling, dan 
zal het ettect daarvan noodzakelijkerwijs 
beperkt blijven. Werkelijke betrokkenheid, 
die in een verantwoord beleid ten opzichte 
van Zuid-Airika resulteert, moet gebaseerd 
zijn op een zo omvattend mogelijke kennis 
van aile lacetten van de Zuidalrikaanse 
samenleving en kan pas daarmee door
dringen tot de binnenkamers van de ver
antwoordelijke pol1tici. Die houding be
schouw ik pas als de ware betrokkenheid. 

Principii:He keuze 
Kan het met het tweesporenbeleid diverse 
kanten op? In dat geval wil ik pleiten voor 
een principiele keuze ten gunste van een 
'antirevolutionaire' benadering. Om die 
reden acht ik het gebruik van het woord 
'systeem' ten aanzien van Zuid-Airika 
misleidend en gevaarlijk. Wanneer alles 
onder de noemer van een systeem valt en 
wanneer dat systeem bovendien immoreel 
en verwerpelijk is, ligt de revolutie eerder 
voor de hand dan een evolutionaire ont
wikkeling. Daarom zou het Aktieprogram 
in dit principiele opzicht duidelijker taal 
moeten spreken. Het gaat om de princi
piele vraag: bouw ik het nieuwe vanuit het 
oude of vestig ik het op de puinhopen van 
wat er bestond? Ook bij deze principiele 
keuze speelt in Nederland de visie op de 
eigen Nederlandse samenleving een grote 
rol, hetgeen de discussie aanzienlijk ver
troebelt. Voor sommigen lijkt Zuid-Airika 
dat te gaan verwezenlijken, wat hier in Ne
derland politiek onhaalbaar is. Oat is ech
ter een intern Nederlands probleem, dat ik 
verder maar laat rusten. 

Wanneer ik het tweesporenbeleid in 
voor mij aanvaardbare term en mag verta
len, dan zou ik aan dat tweede spoor een 
vitale impuls willen geven. Van de rege-

6. 'Der Weg des klemsten Ubels. Weltwe1te wirtschaftl1che 
Verflechtungen machen es 1mmer einfacher, e1n Em
bargo zu unterlaufen', 01e Ze1t (Nr. 42 van 10 oktober 
1986) 31 
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ring zou dan mogen worden gevraagd om 
de activiteiten in het kader van het tweede 
spoor te bevorderen en te bechermen. 

ledere kenner van Zuid-Afrika weet, dat 
de blanke bevolking daar geen statlsch en 
monolithisch eenheidsblok vormt en dat 
de getalsverhoudingen tussen rege
ringspartij en oppositie in het Zuidafri
kaanse parlement niet de werkelijke poli
tieke verhoudingen onder de kiesgerech
tigde Zuidafrikanen weerspiegelen. Oat 
heeft te maken met het in Zuid-Afrika toe
gepaste districtenstelsel. 

Evenmin is de opvatting van de Afri
kaanstalige blanke gemeenschap als een 
soort naar de wereldomvattende vijand 
toe gesloten Laager een adequate voor
stelling van zaken. Ook hier geldt op
nieuw hoe meer kennis omtrent de com
plexe werkelijkheid, des te genuanceer
der en raker wordt de analyse van die rea
liteit en des te verantwoorder worden de 
praktische gevolgen van die analyse. De 
Afrikaners vormen al lang geen eenheid 
meer. De Nederduitse Gereformeerde 
Kerk wankelt op haar grondvesten. De 
Broederbond, dat geheime Afrikaner ge
nootschap, is ten prooi aan splijtzwam. De 
Afrikaner pers heeft zich geemancipeerd. 
De Afrikaanstalige letterkunde heeft se
dert de zogenaamde 'Sestiger'-generatie 
een formidabele oppositie gevoerd. De 
Afrikaanstalige universiteiten ademen een 
liberaler sfeer dan voorheen. En last not 
least gaan ook binnen de Nasionale Party 
de meningen uiteen over de beslissende 
vraag: 'Suid-Afrika, quo vadis?'. 

Veranderingen 
In haar rapport Mission tot South Africa 
komt de 'Commonwealth Eminent Per
sons Group on Southern Africa' tot de 
conclusie, dat zichtbare veranderingen 
ten goede binnen Zuid-Afrika hebben 
plaatsgevonden. De conclusie is echter, 
dat deze veranderingen niet tot het uitein
delijk beoogde doe I, namelijk de volledige 
afschaffing van de apartheid, leiden. Zo
lang de groepsgebiedenwet blijft bestaan, 
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liJdt de volled1ge ontmanteling van de 
apartheid schipbreuk op deze wet.? 

Toen ik in 1969 voor het eerst een flatge
bouw 1n Johannesburg binnengmg, viel 
het me op, dat boven de twee liftdeuren in 
de hal bepaalde opschriften onleesbaar 
waren gemaakt. Navraag leerde mij, dat 
de ene lift vroeger voor 'Europeans' en de 
andere lift voor 'Non-Europeans' bestemd 
was geweest. Het was deze discriminatie 
in het dagelijks Ieven, die de gemoederen 
in Europa tijdens de jaren vijftig en zestig 
bezighield. Zouden de discriminerende 
teksten toen in de hoogtijdagen van de 
apartheid verwijderd zijn, dan zou dat 
destijds als ontmanteling van de apartheid 
zijn beschouwd. Nu, in een tijd, waarin de 
zichtbare apartheid weliswaar niet hele
maal maar toch op markante punten zoals 
postkantoren en stranden verdwenen is, is 
de d1scussie dat punt allang gepasseerd. 
Nu wordt de afschaffing van de dagelijkse 
discriminatie als maskerade gezien, die 
de continuering van de grote discriminatie 
op politiek, sociaal, kerkelijk en econo
misch vlak tracht te verdoezelen. 

Het zou betekenen de realiteit geweld 
aan te doen, wanneer deze twee dingen 
uit elkaar werden gehaald. Vergeten 
wordt, dat het wegnemen van discrimina
tie in het klein ook tot integratie in het klein 
en daarmee samenhangend tot een ver
andering van het bewustzijn leidt. Wat nu 
smalend als cosmetisch wordt bestem
peld, zou twintig jaar gel eden als revolutio
nair zijn bejubeld. Ook in onze politiElke 
emoties zijn wij nooit helemaal vrij van de 
waan des tijds. 

Of de ontwikkelingen in Zuid-Afrika nu 
volgens de politieke beschouwer in een 
hoog of in een veel te laag tempo verlo
pen, het valt niet te ontkennen, dater din
gen ten goede veranderd zijn. De discri
minerende wetgeving is niet aileen aange
past, op bepaalde punten zoals de ge-

7 M1ss1on to South A Inca. The Commonwealth Report. The 
fmd1ngs of the Commonwealth Em1nent Persons Group 
on Southern Afnca (Harmondsworth 1986-Penguln) 36-
44 
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De discriminatie brokkelt 
zienderogen af. 

mengde huwelijken bijvoorbeeld is deze 
wetgeving verdwenen. De discriminatie 
brokkelt zienderogen af. Dit proces - hoe 
traag ook verlopend - is onomkeerbaar. 
De vraag 1s niet meer: wei of geen veran
dering? De vraag is nu: hoe zal dat proces 
verder verlopen? Vermeden moet wor
den, dat men oo1t zal terugverlangen naar 
de vleespotten van de apartheid. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat de 
apartheid voor heel wat ellende in verleden 
en heden in Zuid-Afrika verantwoordelijk 
IS, maar dat loch niet alles op rekening van 
de apartheid kan worden geschreven Zo 
un1ek als het genoemde verslag Mission to 
South Africa van de 'Commonwealth 
Group' het voorstelt, is Zuid-Afrika niet. De 
leden van het Gemenebest hebben dunkt 
miJ loch voldoende narigheid in eigen huis 
om wat dat betreft tenminste een beetje 
m1nder hoog van de loren te blazen. Van 
een zekere mate van schijnheiligheid is dit 
rapport niet vrij te pleiten. Behalve de 
apartheid ziJn er demografische en econo
mlsche factoren, die voor een ju isle beoor
deling in de analyse van de sociale el
lende in Zuid-Afrika moeten worden opge
nomen. 

Samenvattend wil ik stellen, dat er van 
hogerhand in Zuid-Afrika weliswaar ver
anderingen ten goede zijn ge'fnitieerd, 
maar dat die veranderingen te gering of te 
we1nig concreet zijn om tegemoet te ko
men aan de gerechtvaardigde verlangens 
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van de zwarte bevolking. Het genoemde 
Gemenebest-rapport heeft weliswaar niet 
helemaal het vertrouwen in de goede wil 
van de Zuidafrikaanse regering verloren, 
maar het twijfelt er toch aan, of bepaalde 
woorden van de regering wei serieus be
doelen wat zij lijken te beloven. President 
P.W Botha heeft die twijfels onlangs nog 
versterkt door zijn triomfalistische, de pro
blemen wegwuivende houding tijdens 
een vraaggesprek met het behoudende 
Westduitse dagblad Die Welt. Gegeven 
de gebeurtenissen in de woonwijken voor 
zwarten, is Botha's houding niet anders 
dan een gevaarlijke verblinding te noe
mene 

Intern proces 
Het blijft desondanks van het grootste be
lang, die veranderingen te registreren, die 
de Zuidafrikaanse regering wei introdu
ceert. Daarnaast IS het voor de op informa
tie uit de tweede hand aangewezen Euro
peaan belangrijk om te beseffen dat bin
nen Zu1d-Afrika een intern, autonoom pro
ces van verandering op gang is gebracht, 
dat veel verder gaat dan de officiele poli
tieke koers. Een proces dat het haperende 
regeringsbeleid onder grote druk zal kun
nen zetten. lk verwijs naar de ontwikkelin
gen binnen het bedrijfsleven, dat er baat 
bij heeft de werknemers !outer en aileen 
op grond van vakbekwaamheid en verge
lijkbare kwaliteiten te beoordelen. De 'job 
reservation' is geleidelijk aan het verdwij
nen. De zwarte vakbonden zijn een factor 
van betekenis geworden De spreuk 
'gans het raderwerk staat stil, als uw 
machtige arm het wil' is nu reeds van toe
passing Dit proces kan vanuit Europa 
worden ge'fntensiveerd via vestigingen 
van Europese bedrijven en nieuwe inves
teringen in Zuid-Afrika. 

In het Europa van de negentiende eeuw 
hebben de universiteiten biJ politieke en 
sociale veranderingen een doorslagge
vende rol gespeeld. De rol van de Zuid-

8 D1e Welt (Nr. 244 van 20 oktober 1986) 6 
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afri kaanse u niversiteiten verdient vanu it 
die wetenschap aileen al grotere aandacht 
dan hij tot nu toe krijgt. Het is bedroevend, 
dat informatie over de ontwikkelingen aan 
vooruitstrevende universiteiten zoals 
Kaapstad, Durban, 'Rhodes University' in 
Grahamstown (prof. Gouwsl) en Witwa
tersrand in Johannesburg niet tot de be
leidsbepalende organen in Nederland 
doordringt. In zijn verslag over het jaar 
1985 vat de rector magnificus van de Uni
versiteit van Kaapstad de ontwikkelingen 
binnen zijn instelling sedert 1950 als volgt 
samen: 'Since the 1950s relationships be
tween the 'open' universities and Govern
ment have been dominated by the efforts 
of the latter to introduce and maintain 
apartheid in universities. After a protrac
ted struggle, the inappropriately named 
Extension of University Education Act of 
1959 provided that no black person who 
was not registered at an established uni
versity when the Act came into operation 
might attend such a university without the 
consent of the responsible minister. This 
permit system operated from 1959 until the 
relevant sections of this Act were repealed 
in 1983. In their stead, however, came new 
provisions of the Universities Act, which al
low the Minister to set conditions, subject 
to which persons of a population other than 
that of which the student body of the rele
vant university mainly consists, may be ad
mitted. Racial quotas are explicitly al
lowed. Fortunately (cursivering HE), the 
Minister decided in November 1984 not to 
use his powers, except in a small number 
of cases, and in particular, not to set quo
tas. '9 

De woorden van de rector zijn behoed
zaam gesteld. De praktijk heeft inmiddels 
uitgewezen, dat deze ontwikkeling naar 
een vrije toegang van de genoemde uni
versiteiten niet meer terug te draaien valt. 
In zijn in 1985 gepubliceerde voordracht 
heeft James Moulder, hoofd van het bu
reau pers en voorlichting van de Universi
teit van Kaapstad, de toenemende 'Africa
nization' van zijn instelling Iaten zien. 
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Moulders voordracht verscheen als bro
chure onder de titel: Black into White and 
White into Black. The quiet revolution in 
South African Universities. 10 

De toekomst 
De apartheid in Zuid-Afrika is niet aileen 

als woord, maar ook als feit in de samenle
ving aan het verdwijnen. De al gestelde 
vraag is, of het tempo van verdwijning 
overeenkomt met wat voor grote groepen 
binnen de bevolking van Zuid-Afrika aan
vaardbaar is. Ondanks aile bestaande ge
weld is er voor de huidige regering nog 
geen situatie van algehele oncontroleer
baarheid ontstaan. De betrekkelijke luwte 
van dit ogenblik biedt de mogelijkheid tot 
bezinning en tot het uitstippelen van een 
verantwoorde lijn naar de toekomst. Voor 
Nederland kan dat betekenen: 

- een eigen Nederlandse delegatie 
naar Zuid-Afrika te sturen, die op de meest 
degelijke wijze de situatie in Zuid-Afrika 
bestudeert en de problemen van dat land 
van zoveel mogelijk kanten verantwoord 
belicht. Het 'Commonwealth Report' zou 
daarbij in eerste instantie als voorbeeld 
kunnen dienen. Maar het beoogde rap
port van Nederlandse deskundigen zou 
op veel meer aspecten moeten ingaan, 
minder afhankelijk moeten zijn van toeval
lige indrukken en duidelijker moeten on
derscheiden tussen feit en interpretatie. 
Zo zou de rol van de universiteiten, van de 
pers en van de letterkunde, zo zou het be
lang van de lnkatha-beweging van Chief 
Gatsha Buthelezi de vereiste aandacht 
moeten krijgen. Ook zou de ontwikkeling 
in Natai-Kwazulu naar een gemeenschap
pelijke politieke structuur onderwerp van 
studie moeten zijn. Voorts dient de rol van 
Zuid-Afrika binnen de wereldpolitiek, in 

9 Vice-Chancellors Report for 1985. UmveTSity of Cape 
Town, (Kaapstad 1985) 7 

10 In e:gen beheer u:tgegeven door de Umvers:ty of Cape 
Town. Kaapstad 1985 De Nederlandse vers:e van Ja
mes Moulder's tekst verscheen 1n het 1aarverslag 1985 
van de Nederlands-zu,dafnkaanse Veren:g:ng te Am 
sterdam 
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het biJzonder binnen de Oost-West
tegenstelling, aandacht te krijgen_11 Vele 
verschijnselen in het Zuid-Airika van nu 
hebben hun wortels 1n het Nederland van 
toen. Daarom zouden historici en rechts
geleerden van zo' n voorgestelde delega
tte deel moeten uitmaken. Vooral deskun
dlgen op het gebied van het staatsrecht 
(de rechtsstaat) ziJn in deze delegatie on
mlsbaar. Een taak van het grootste belang 
zou kunnen ziJn, om de gedachten over 
decentralisatie van macht 1n Zuid-Airika 
verder uit te werken en daarbij de geschie
denls van de lederaties b1nnen Europa 
- zoals Zwitserland - nauw te betrekken. 
De plannen voor het gebied Natai
Kwazulu kunnen in dit kader een eerste 
aanzet vormen. 

- op grond van de bevindingen van 
een dergelijke delegatie een globaal plan 
voor de politieke toekomst van Zuid-Airika 
te ontwerpen, dat als u1tgangspunt kan 
dienen voor de noodzakelijke interne dis
cussie over een toekomstige grondwet 
van dat land. Op dit punt schiet het aange
haalde Gemenebest-Rapport namelijk 
schromelijk tekort. Het pretendeert welis
waar aileen maar dat het de !eiders van 
Zu1d-Afnka voor een soort nationale con
ventie om de tafel wil krijgen, zodat een 
'popular government' kan gaan regeren, 
maar het vergeet, dat zijn aanbevelingen 
aan het slot een bepaald beleid implice
ren. Van een open agenda is daar allang 
geen sprake meer. Daarom zou de Neder
landse delegatie de praktische conse
quenties van haar voorstellen op basis 
van de gegeven machtsverhoudingen in 
het hu1dige Zuid-Afrika moeten overwe
gen Zoals het zich nu laat aanzien, moet 
een toekomstige Zuidafrikaanse democra
lte het produkt zijn van een maximale de
centrallsatie van macht. 

Wat politiek gezien moeizaam vordert, 
kan v1a econom1sche bel'nvloeding wor
den bespoedigd. Niels staat de in Zuid
Afrtka opererende, Nederlandse bedrij
ven 1n de weg om een rechtvaardig so
ctaal beleid als een kiemcel van een nieuw 
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Zuid·Airika te voeren. Dit is naar mijn me
ning een ethisch verdedigbaar stand punt, 
in tegenstelling tot de noodzakelijke ver
paupering, die een boycot-beleid blijk
baar op de koop toe neemt. 

In overeenstemming met het zoge
naamde tweede spoor van het regerings
beleid zouden ontwikkelingen in Zuid
Airika kunnen worden ondersteund, die in 
het Zuid-Airika van de toekomst van blij
vende waarde zullen zijn. Goed onderwijs 
en gedegen vakopleidingen zijn in ieder 
denkbeeldig scenario van het komende 
Zuid-Airika van belang. Om die reden zou 
Nederland - in navolging van bondskan
selier Helmuth Kohl 12 daarin moeten in
vesteren. Oat betekent een radicale breuk 
met de gedurende decennia gegroeide 
geest van alkeer en albraak van relaties 
met Zuid-Airika. Hoe meer contacten over 
en weer, des te meer bel'nvloeding ten 
goede. 

Van een revolutie kan Zuid-Afrika aileen 
maar verliezen. Daarom verwerp ik ieder 
gekoketteer met revolutie en ongebrei
deld geweld, ook als dat de zegen van 
mijn kerk mocht dragen. Het andere uiter
ste is afzijdigheid en onverschilligheid ten 
opzichte van het onderdrukkende geweld 
in Zuid-Afrika nuB Wie weet, hoe dicht 
deze extremen wei niet bij elkaar liggen. 

lk zou de door mij gekozen derde weg 
niet als compromis van de twee ge
schetste extremen willen beschouwen. De 

11 Een aanzet daartoe geeft J.W van der Meulen :n zr1n 
boek Zwd-Afnka als reg1onaal machtscentrum. Den 
Haag 1986. 

12 Zre het belangrrJke artrkel van Wolfgang Hoffmann en 
Jens Rau 'Jetzt machen andere das Geschaft. Auch 
europarsche Frrmen werden von den amerrkanrschen 
Sanktronen gegen Sudafr:ka profrtreren', (01eZeJt Nr 42 
van 10 oktober 1986) 25 Urt drt artrkel blrjkt durdelrJk de 
sleutelrol, dre de Ourtse Bondsrepublrek voor de Zurd
afrrkaanse frnancren gaat spelen Ook het rnrtratref van 
Bondskanselrer Kohl wordt rn drt artrkel genoemd 

13 Een schrrJnend beeld van Zurd-Afrrka onder de nood
toestand geven Hans Prenaar en Hern Wrllemse rn hun 
ZOJurst verschenen boek: Ote Tro;aanse Perd Onder
houde oar dte noodtoestand tn d1e Kaap. 1985. Johan
nesburg 1986 
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in mijn visie enige ethisch verantwoorde 
benadering is die van de meest directe 
betrokkenheid via volhardende en conse
quente materiele en niet-materiele be"in
vloeding. Die betrokkenheid impliceert 
geen toekijken op afstand, maar een deel
name van binnen uit. Toen ik in 1970 in Jo
hannesburg afscheid nam van een mede
student, die zich in Engeland ging vesti-
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gen, was zijn slotgroet: 'Nou, ik zie het al
lemaal wei op de kleuren-TV'. God be
hoede ons voor zo'n collectief nihilisme. 
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Prof. dr. A.G.M. van Melsen 

De ontwikkeling van de 
technologie 

De mogeli;kheden tot sturing van techno
logische ontwikkelingen z1jn beperkt. Een 
effectief beleid zal nodig zijn om nieuwe 
mogel1jkheden goed te gebruiken en mJs
bruik tegen te gaan. Uit dit artikel van prof. 
Van Me/sen begmt m Christen Democrati
sche Verkenningen een artikelserie over 
technologiebeleid 

Autonomie van de ontwikkeling 
Een van de kernvragen waarvoor de ont
wlkkeling van de technologie ons stelt IS in 
hoeverre deze ontwikkeling stuurbaar is 
en in hoeverre n1et. Voor stuurbaarheid 
ple1t het feit dat technologie een mense
lljke activ1teit is en kenmerkend voor men
selijke activite1t is ju1st dat daarin doel en 
middelen zorgvuld1g op elkaar afgestemd 
kunnen worden. Daar komt nog biJ dat 
moderne wetenschap en moderne tech
nologle hebben Iaten zien hoe groot het 
menselijk vermogen IS de werkelijkheid te 
begnjpen en om te vormen zodat ze beter 
aan menselijke doeleinden beantwoordt. 
Kortom het sturen van de technologische 
ontwikkeling moet mogelijk zijn. 

Er ZIJn echter ook indrukwekkende ar
gumenten voor de stelling dat de ontwik
kellng van de technologie niet of nauwe
IIJkS stuurbaar is. In de eerste plaats l1jken 
de feiten 1n deze richting te wijzen De 
technologische ontwikkeling doet in me-
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nig opzicht aan de natuur-evolutle den
ken. Deze evolutie wordt weliswaar via de 
uitoefening van hun levensverrichtingen 
door planten en dieren bewerkt, maar de 
nchting bepalen zij niet. Zo wordt ook de 
technologische evolutie door menselijke 
act1viteiten bewerkt zonder dat mensen 
weten waar deze evolutie toe leidt. De 
technologische ontwikkeling lijkt een 
eigen autonome koers te varen. Deze lei
telijke autonomie zegt echter niet alles; zij 
zou wei eens minder het gevolg kunnen 
z1jn van de eigen aard van de technologie 
dan van het feit dat tot nu toe samenlevin
gen er nog niet in geslaagd zijn de instru
menten voor beheersing en stu ring van de 
technologie te ontwikkelen. Alles moet im
mers geleerd worden en het gaat hierbij 
om een uitermate complex probleem. Een 
technologische ontwikkeling vereist een 
bepaald soort hoog ontwikkelde samenle
ving, die zelf weer ten dele gevolg is van 
de technologische ontwikkeling. Sturen 
van de technologische ontwikkeling ver
onderstelt derhalve !evens stu ring van de 
samenleving en ook dit laatste lijkt minder 
eenvoudig als soms wei eens gedacht is. 

Er zijn echter ook argumenten, niet aan 
de 'feiten' ontleend, die in de richting van 

Prof Dr A.G M van Melsen (1912) rs emerrtus hoogleraar 
Wrjsbegeerte van de Katholreke Unrversrtert NrJmegen 
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een zekere autonomie van de technologi 
sche ontwikkeling wijzen. Een van de ken
merken van de moderne technologie is 
dat zij op wetenschappelijke kennis geba
seerd is. Welnu, voor de wetenschap 
geldt dat wat zij aan kennis oplevert, niet 
door mensen bepaald wordt. Het zijn wel
iswaar mensen die wetenschap bedrijven 
en die zelf uitmaken wat zij willen bestude
ren, maar wat het resultaat is van hun we
tenschappelijke activiteit moeten ziJ af
wachten. Oat ligt buiten hun beschikkings
macht. Water in de natuur aan structuren, 
krachten en processen verborgen ligt. kan 
de mens wei ontdekken maar niet schep
pen. 

lets dergelijks geldt ook voor de vrucht
bare wetenschappelijke methode. Ook 
deze hebben we in de loop van de ge
schiedenis moeten ontdekken, zoals we 
eveneens hebben ontdekt hoe vruchtbaar 
wetenschap is voor technologie en omge
keerd. Voor ons spreekt deze relatie van
zeit, maar dat is niet altijd zo geweest. Aan
vankelijk leek het er helemaal niet op dat 
wetenschap dienstbaar kon zijn aan de 
technologie. De eerste wetenschappen: 
wljsbegeerte, wiskunde en logica waren 
Iauter rationeel, d.w.z. zij werden geacht 
geheel op inzicht gebaseerd te zijn, inzicht 
in de beginselen (denk aan de axioma's 
van de Euclidische meetkunde) en inzicht 
in de logische afleidingen uit deze begin
selen. Voor de technische kennis gold juist 
dat ze niet op inzicht berustte, maar op er
varing. Waarom ijzer de eigenschappen 
had die het bruikbaar maakte voor be
paalde bewerkingen, was - zo dacht 
men - niet inzichtelijk te maken. Vandaar 
dat technische kennis buiten het domein 
van de wetenschap viel en wetenschap 
buiten dat van de techniek. Wetenschap 
was een geestelijke luxe, die pas ontstaan 
kon - aldus Aristoteles (4e eeuw v. Chr.) 
- nadat de samenleving dat wat voor het 
Ieven noodzakelijk was, had veiliggesteld 
en ook een zeker comfort bereikt had. 

Pas toen sedert de 17e eeuw de natuur
wetenschap als een op ervaring en experi-
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ment gebaseerde wetenschap goed van 
de grond kwam 1 , veranderde het karakter 
van de wetenschap en werd met name 
haar relatie met de techniek duidelijk, die 
toen dan ook technologie kon worden en 
daarmee niet slechts een ongekende 
maar ook onvermoede ontwikkeling kon 
gaan doormaken. Natuurlijk was er ook 
daarv66r wei sprake geweest van een ze
kere technische ontwikkeling, maar deze 
leek loch een bepaald plafond te hebben. 
lmmers, eenmaal de direct ervaarbare 
eigenschappen van de natuur bekend en 
de wijze daarvan gebruik te maken ont
dekt, zou de techniek haar 'natuurlljk' pia
fond bereikt hebben. Zo dachten de Grie
ken en ze meenden tevens dat dit plafond 
in hun tijd reeds min of meer bereikt was. 
Tweeduizend jaar geschiedenis daarna 
leek hen gelijk te geven. Oat zij achteraf 
loch ongelijk kregen, is een niet onbelang
rijke historische lesl Een les die we trou
wens op ons thema kunnen toepassen. 
Het feit dat we de technologische ontwik
keling tot nu toe niet konden beheersen, 
zegt nog niet dat het onmogelijk is. 

Op deze mogelijkheden gaan we straks 
verder in. Een ding lijkt me echter vast te 
staan. Sturen van de technologische ont
Wikkeling zal slechts mogelijk zijn op de 
basis van een zekere autonomie van de 
wetenschappelijke en technologische ont
wikkeling. Als we daar geen rekening mee 
houden, is elke paging tot sturen een slag 
in de Iucht 

Vatten we daarom eerst samen wat de 
voorafgaande beschouwingen ons ge
leerd hebben aangaande de autonomie 
van wetenschap en technologie. 

1. Wat uiteindelijk wetenschappelijk 
waar zal blijken te zijn, hangt niet van ons 
af, we hebben dat te ontdekken en te aan
vaarden. lets dergelijks geldt dientenge
volge ook voor de technologie. Wat tech-

1 Voor de kwest1e waarom de natuurwetenschap pas rela
tlef laat 1n de cultuur ontstond zie. A G M van Melsen, 
Natuurwetenschap en natuur u1tg Ambo (Baarn 1983), 
2943. 
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T echnologrebelerd 

nologisch mogeliJk IS, hang! uiteindelijk 
n1et van ons af, maar water aan mogelijk
heden bliJkl te z1jn. 

2. Ook de methode van de wetenschap 
bepalen wiJ in laatste instantie niet. Wat de 
vruchtbare methode is en hoever haar 
mogelijkheden reiken, is n1et voor niets 
pas 1n een lang historisch proces aan het 
Iicht getreden. De mogel1jkheden blijken 
veel grater te zijn dan aanvankelijk ver
moed, maar ze bl1jken toch ook beperkt te 
ZIJn. Zo is een van de negatieve aspecten 
van de huidige wetenschappelijke me
thode haar gespecialiseerdhe1d. Gespeci
allseerde wetenschap blijkt wei een mach
tlg middel onze kenn1s te verd1epen, maar 
ze verhindert Ievens de kijk op het geheel. 
Dat is met name biJ de toepassing van de 
wetenschap en van de technologie een 
grote moeilijkhe1d. ledere toepassing 
heeft een veelvoud van effecten, ook bui
ten het gebied waarin de toepassing be
dacht is. Men denke bijv. aan de maat
schappelijke en culturele invloed van tele
VISie en computers. Zal de gespeciali
seerde wetenschappelijke methode het 
e1ndstadium ziJn? Dit staat niet vast. Zoals 
1n het verleden gebleken is dat de ontwik
kellng van wetenschap heel anders verlo
pen is dan van te voren op goede gronden 
verwacht werd en kon worden, zo zou dat 
ook 1n de toekomst wei eens het geval 
kunnen zijn. Wat echter de interne moge
liJkheden van deze ontwikkeling zullen blij-

De ontwikkeling van de 
wetenschap kan heel 
anders !open dan 
verwacht. 
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ken te zijn, ligt buiten de menselijke be
schikkingsmacht. 

De drijfkracht 
De vraag die we nu moeten bespreken is 
uiteraard wat de consequenties zijn van 
de in elk geval relatieve autonomie van de 
wetenschappelijke en technologische ont
wikkeling. Is een van die consequenties 
dat deze ontwikkeling inderdaad zoiets als 
een natuurproces is, weliswaar door men
sen bewerkt, maar zonder dat zij in staat 
ziJn de richting ervan te bepalen? Als het 
om een soort natuurproces zou gaan, is 
een verdere consequentie dat van werke
lijke sturing geen sprake kan zijn. Of stu
ring aldan niet mogelijk is, hang! derhalve 
af van de vraag of uit de autonomie van de 
wetenschappelijke en technologische ont
wikkeling volgt dat deze ontwikkeling het 
karakter van een natuurproces heeft, zij 
het een waarbij de menselijke rede met 
haar creatieve vaardigheden is ingescha
keld. 

Om deze vraag te beantwoorden is het 
nodig ons te bezinnen op de aard van de 
menselijke rede, want het is met name 
door de rede dat mensen zich van andere 
natuurwezens onderscheiden. Het bijzon
dere van de menselijke rede is dat men
sen niet slechts verstandelijke kennis van 
de werkelijkheid hebben, maar zich van 
deze kennis ook bewust zijn. Mensen zijn 
daardoor in staat hun kennis en zichzelf tot 
object van hun kennen te maken. Anders 
gezegd: dank zij hun rede is het voor men
sen mogelijk zich zelf, de eigen kennis en 
andere activiteiten kritisch te beoordelen. 
Een van de gevolgen daarvan is dat men
sen zich van de beperktheid van wat zij fei
telijk weten en kunnen bewust zijn. Van dit 
zich zelf bewust zijn getuigt ook een sim
pel zinnetje als 'ik ben maar een mens'. 
Vaak spreken we zo'n zinnetje wat ge
dachteloos uit, maar in de grond gaat 
daarin een diepe wijsheid schuil. Want wie 
zich van zijn beperktheid als mens bewust 
is, geeft tevens blijk een bepaald zicht te 
hebben op wat onbeperkt is. Het is deze 
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spanning tussen beperkthetd en onbe
perktheid die het menselijke in al zijn 
aspecten kenmerkt. 

Het is ook deze spanning in de kritische 
zelfkennis die onze kennis een innerlijke 
dynamiek geeft. Omdat onze kennts, al is 
zij feitelijk beperkt, in het perspectief staat 
van onbeperkte kennis zou kennis eigen
lijk allesomvattend en allesdoordringend 
behoren te zijn. Daarom leggen we ons 
niet bij beperkte kennis neer: we streven 
ernaar de kennis uit te breiden en te ver
diepen. Dit streven is de drijfkracht achter 
de wetenschap, zowel bij haar ontstaan 
als bij haar verdere ontwikkeling. 

Ditzelfde streven is ook de drijfkracht 
achter de technologische ontwikkeling. 
De nadruk moet hier op ontwikkeling val
len. lmmers ook de dieren geven blijk van 
een zekere technische vaardigheid. Vo
gels bijv. bouwen nesten en zij hebben 
'van nature' vliegvaardigheid. Zoals aile 
natuurwezens zijn ook mensen op be
paalde technische vaardigheden aange
wezen om zich in het Ieven te handhaven. 
Het bijzondere van mensen is echter dat 
zij door hun rede in staat zijn als het ware 
afstand te nemen van hun natuurlijke vaar
digheden en de beperktheid ervan te 
doorzien, hetgeen de weg opent tot kriti
sche analyse en ontwikkeling. 

Aanvankelijk leek het erop, zoals we ge
zien hebben, dat deze ontwikkeling aan 
een bepaald natuurlijk plafond gebonden 
zou zijn, hetgeen tot de consequentie 
leidde dat de verdere ontwikkeling van de 
cultuur niet in technische richting gezocht 
moest worden. De dynamiek behoorde 
zich ergens anders op te richten, op een of 
andere vorm van geestescultuur. We kun
nen dat illustreren aan de hand van de on
derscheiden cultuurperioden. In het begin 
worden deze perioden aangeduid met na
men als het stenen, het bronzen, of het ij
zeren tijdperk. De naamgeving drukt de 
betekenis uit van een materieel cultuurele
ment. Daarna spreken historici van de 
Griekse, de Hellenistische, de Romeinse, 
de Middeleeuwse christelijke cultuur, de 
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Renatssance, de Verlichting e.d. Het ziJn 
pertoden veel sterker gekarakteriseerd 
door een bepaald onderscheidend gees
tesmerk dan door een materieel kenmerk 
en dit ligt ook voor de hand er was eeu
wenlang nauwelijks sprake van een ver
dere ontwikkeltng van de technische cul
tuur. Pas 1n de jongste ttjd gaat dit veran
deren. Maar daarover komen we nog te 
spreken. Eerst moeten we nog verder in
gaan op de kwest1e die het uitgangspunt 
van bovenstaande beschouwingen vorm
de: de vraag naar de drijfkracht achter de 
technologische ontwtkkeling. Deze driJf
kracht heeft namelijk nog een ander as
pect dan de tot nu toe besprokene en wei 
een ethisch aspect. 

Kenmerkend voor het krittsche moment 
van de menselijke rede is niet slechts dat 
de rede de beperktheid van het kennen 
en kunnen doorziet, maar ook weet heeft 
van goed en kwaad en van de grondwet 
van aile handelen: het goede moet ge
daan en het kwade nagelaten worden. 
Met betrekking tot de technische mogelijk
heden betekent dit dat niet slechts dat wat 
kan bepalend is, maar ook wat goed is. 
Ook ten aanzien van het goede ervaart de 
kritische rede echter dat de mogelijkhe
den het goede te realiseren slechts be
perkt zijn. Veel kwaad dater is, blijkt niet te 
vermijden. Toch zou het er niet behoren te 
zijn. Van dit laatste inzicht getuigt het feit 
dat we al vroeg in veel culturen verhalen 
aantreffen van een verloren paradijs, 
waarin alles goed was, of van een toe
komstig paradijs, waarin alles goed zal 
zijn. Met name de eschatologische toe
komstvisies zijn voor ons thema van be
lang. Deze houden de mensen voor dat 
over de grens van de dood heen, er een 
Ieven zal ztjn waarin aile tranen gedroogd 
zullen worden, aile onrecht gestraft en aile 
goeds beloond, iets wat op deze aarde nu 
eenmaal niet mogelijk lijkt. 

Met name de christelijke cultuur leefde 
vanuit dit toekomstperspectief. De onver
mijdelijke beperkingen van het aardse Ie
ven: een gebrekkige kennis, de geringe 
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techn1sche mogelijkheden de aardse Sl
tuatle te veranderen en de boosheid van 
de wereld. zullen eens definitief overwon
nen worden. Het streven van de mensen 
moet er daarom wei op gericht zijn men
sen 1n nood biJ te staan, maar zonder de il
lusle te koesteren de nood uit te kunnen 
bannen. Wat de wetenschap betreft, haar 
voornaamste doe/ moet zijn de ware posi
tle van de mens te leren kennen. Vandaar 
dat in de middeleeuwen de wetenschap 
haar bekron1ng vond in de theologie Na
tuurwetenschappelijke vragen werden in 
het voetspoor van de G nekse wijsbe
geerte wei gesteld, maar aangezien er 
geen antwoord mogel1jk was, leek de 
voornaamste zm van deze vragen dat zij 
doorverwezen naar de wijsbegeerte en 
v1a deze naar de theologie. Oat de aarde 
en de kosmos schepping Gods waren. 
was een belangriJker waarheid dan hoe 
precies de kosmos in elkaar stak. Wat de 
techn1ek betreft, deze diende het Ieven. Zij 
was ook een belangrijk middel nood te 
verzachten, maar ze werd niet in staat 
geacht de menselijke situatie grondig te 
veranderen. 

De conclusie uit dit alles moet ziJn dat de 
mensheid reeds vroeg de drijfkrachten 
achter de ontwikkeling van wetenschap 
en techn1ek heeft onderkend, en deze ont
wikkeling dan oak als een van God gege
ven opdracht heeft gezien Deze ontwik
kellng was derhalve allerminst een natuur
proces, hoogstens zou men kunnen zeg
gen dat ziJ volgde uit de natuur van de 
mens als redelijk wezen. Maar al stand de 
rede als grate drijfkracht achter de 
ontwikkeling2, het leek tach zo te zijn dat 
ZIJ slechts begrensde ontwikkelingsmoge
IIJkheden bood, gevolg van de beperkt
held van het aardse wezen dat de mens 
was. De voile ontplooi1ng van het mense
lljke zou pas in een ander Ieven gestalte 
kunnen kriJgen, in een herschepping van 
Godswege. 

De breuk in de cultuur 
Met het begin van de nieuwe tijd gaat het 
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boven geschetste beeld drastisch veran
deren. Dank zij het opkomen van de mo
derne natuurwetenschap openen zich 
oak voor de technologie nieuwe mogelijk
heden. Het leek erop of de drijfkrachten 
achter de wetenschap en technolog1e pas 
nu goed tot hun recht konden komen. 
Dank ziJ de empirische wetenschappen 
werd voortaan de gehele werkelijkheid 
voorwerp van de wetenschap, in tegen
stelling met vroeger toen inzicht slechts op 
enkele terreinen mogelijk leek. De weten
schappelljke kennis verd1epte zich oak, en 
dit haast in letterlijke zin: de tot dan toe ver
borgen gebleven microstructuren werden 
blootgelegd, zowel van de materie in het 
algemeen als van die van levende we
zens. Het ideaal van de rede: universele 
en allesdoordringende kennis, leek zijn 
realisatie nabij en daarmee oak dat an
dere ideaal: een dusdanige beheersing 
van de natuur dat zij volledig in dienst zou 
staan van menselijke behoeften. Tot die 
behoeften hoorde de uitbanning van no
den; oak ethische idealen kregen der
halve nieuwe kansen zich te verwerkelij
ken. Kortom, wat vroeger slechts in utopi
sche dromen of in eschatologische ver
wachtingen gedacht kon worden, leek op 
aarde realiseerbaar. Het vooruitgangsge
loof ging als geseculariseerd geloof, 
mmstens ten dele. de plaats innemen van 
het bovennatuurlijke geloof In verband 
met ons thema past hierbij nag de opmer
king dat een van de kenmerken van het 
vooruitgangsgeloof het vertrouwen was 
dat vooru1tgang op materieel gebied (het 
gemakkelijkst te realiseren) vooruitgang 
op andere gebieden zo niet zou be-

2 Het aanWIJZen van de mensel11ke redeals de fundamen
tale dr.Jfkracht achter de ontw1kkel1ng IS geensztns be
doeld om de beteken1s van de veelhe1d van motteven. 
edele en m1nder edele. d1e mensen 1n hun werkzaamhe1d 
1nsp1reren. te ontkennen of te m1n1mal1seren Deze motle
ven. zoals het streven naar macht. naar aanz1en. naar 
geldelljk gew1n, naar verlrchten van de lasten van het be
staan. naar het len1gen van nood enz. vormen stuk voor 
stuk concrete u1tdrukk1ngen van de dynam1ek van de 
rede De rede kan vele heren dtenen1 (Verg ook slot par 
Ill) 
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werkstelligen, dan in elk geval zou bevor
deren. 

In menig opzicht heeft het resultaat niet 
aan de hooggestemde verwachtingen 
beantwoord. De explosieve technologi
sche ontwikkeling heeft zonder twijfel veel 
goeds gebracht, veel wat vroeger uto
pisch scheen is realiteit geworden, zowel 
op technologisch gebied zeit alsop maat
schappelijk terrein, maar als geheel heeft 

Als geheel heeft de 
technologische 
ontwikkeling toch 
teleurgesteld. 

de vooruitgang toch teleurgesteld. Want 
al zijn er veel klassieke vormen van nood 
(armoede, honger, epidemieen) gedeelte
lijk opgeheven en naar het zich laat aan
zien in beginsel ophefbaar, daarvoor in de 
plaats zijn er weer nieuwe noden geko
men. Daarenboven lijkt het er veel op dat 
de opheffing van de vroegere onderwer
ping aan de natuur geen vrijheid gebracht 
he eft, maar een nieuwe onderwerping, 
ditmaal aan het technologische systeem, 
dat het Ieven evenzeer beheerst als eer
tijds de natuur deed. Erger nog dan dit al
les is het feit dat de ontwikkeling van het 
technologische systeem een regelrechte 
bedreiging is gaan vormen voor de mens
heid (massale vernietigingswapens en ra
dicale aantasting van de natuur als le
vensmilieu). Juist de combinatie van deze 
bedreiging met het gevoel dat we aan de 
interne structuur van het systeem onder
worpen schijnen maakt de zaak zo grieze
lig. Het lijkt in veler ogen genadeloos op 
een catastrofe uit te lopen. 
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In het Iicht van deze situatie is de vraag 
cruciaal in hoeverre de technologische 
ontwikkeling stuurbaar is. De indruk be
staat dat ze niet stuurbaar is - mede on
der invloed van de voortgang tot nu toe. 
Dit wil nog niet zeggen dat dit inderdaad 
zo is. Het onvermogen tot sturen en tot be
heersen kan ook het gevolg zijn van het 
feit dat de gehele ontwikkeling ons over
vallen heeft, zodat we niet tijdig het 'instru
mentarium' om te sturen klaar hadden. Dit 
is ook niet te verwonderen. Tot aan de 
jongste tijd leek niets op de mogelijkheid 
van een technologische explosieve ont
wikkeling te wijzen. De religieuze, morele, 
politieke, economische en sociale begin
selen, waarden en normen die de 
westerse cultuur kenmerkten waren ver
worven in cultuurperioden die leefden in 
het geloof van betrekkelijk geringe tech
nologische en materiele mogelijkheden. 
Wat ook de verdiensten van het traditio
nele cultuurgoed waren, het bevatte zeker 
geen 'instrumentarium' om de technologi
sche ontwikkeling met haar maatschap
pelijke gevolgen te sturen. Men denke 
slechts aan het feit dat de politiek veel te 
lang heeft vastgehouden aan de idee van 
soevereine staten, terwijl de technologie 
de wereld een maakte. Er is echter meer. 

De traditionele cultuur heeft ook op an
dere punten niet gelukkig gereageerd op 
de wetenschappelijke, technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen van de 
nieuwe tijd. Het conflict tussen geloof en 
wetenschap en de aanvankelijk radicale 
afwijzing door de kerk van nieuwe maat
schappelijke idealen, vormen treffende 
voorbeelden. Niet minder illustratief is de 
huiver van de universiteiten technologi
sche faculteiten 1n haar midden toe te Ia
ten. Het tekent de onderschatting van de 
betekenis van de technologische cultuur 
door de gevestigde cultuur. Deze onder
schatting en de daaruit resulterende con
fiiCten mogen begrijpelijk zijn, ze hebben 
wei tot gevolg gehad dat veel waardevols 
in de traditionele cultuur onder de verden
king kwam te staan, verouderd te zijn. 

Chr~sten Democrat•sche Verkenn•ngen 2/87 

c 
n 
h 
s1 
ir 
D 
h. 

S< 
V\ 
h~ 

se 
nc 
g~ 

b; 
E1 
s~ 
m 
AI 
aL 
in I 
wi 
w~ 

dE 
sc 
PE 
etl 
gE 
to1 

Me 
Wi 
tee 
ke 
me 
HE 
wij 
erE 
de 
tot 
kel 
aa1 
de1 

~ 

no I 
het 
ore 
mo 
Is e 

Chns 



Technolog1ebele1d 

Door dit alles ontbrak er in de nieuwe tijd 
niet slechts het 'instrumentarium', het ge
heel van middelen om de ontwikkeling te 
sturen, maar ook was allerminst duidelijk 
1n welke richting gestuurd moest worden. 
De cultuur was ook niet zeker meer van 
haar doeleinden. 

Het voorafgaande lijkt wei een uiterst 
sombere diagnose. Toch is ze dat niet. 
Want juist omdat er allerlei redenen zijn die 
het begrijpelijk maken dat de technologi
sche ontwikkeling zich betrekkelijk auto
noom voltrekken kon, is het allerminst uit
gesloten dat zij toch heel wat beter stuur
baar is dan het verleden schijnt te leren. 
En dit temeer omdat er natuurlijk geen 
sprake kan zijn van een volledige autono
mie van een technologische ontwikkeling. 
AI 1s er zonder twijfel van een bepaald 
autonoom moment sprake, zoals we in de 
1nleiding gezien hebben, de feitelijke ont
Wikkeling is zeker niet zonder sturing ge
weest. Aileen was het een vee/heid van 
deelbelangen en deelmotieven: weten
schappelijke, economische, maatschap
pelijke, militaire en door dit alles heen ook 
eth1sche, die hun invloed hebben doen 
gelden: mede door deze veelheid was de 
totale ontwikkeling zo ongrijpbaar. 

Mogelijke sturing 
W1j sluiten deze beschouwingen over de 
technologische ontwikkeling af met en
kele algemene overwegingen inzake de 
mogelijke sturing van deze ontwikkeling. 
Het IS nu eenmaal de beperking van de 
wijsbegeerte dat zij niet in staat is op con
crete kwesties in te gaan. Overigens zullen 
de praktische problemen met betrekking 
tot sturing van de technologische ontwik
kellng zonder twijfel in andere bijdragen 
aan deze serie wei besproken gaan wor
den. 

Wanneer we over sturing van de tech
nologlsche ontwikkeling spreken, dan is 
het eerste algemene probleem dat aan de 
orde moet komen of we Oberhaupt wei 
moeten doorgaan met deze ontwikkeling. 
Is een verdere uitbreiding van technologi-
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sche mogelijkheden wei goed in de ethi
sche zin van dit woord? Dit is een klem
mende vraag in het Iicht van de verschrik
kelijke gevaren die nu reeds actueel zijn. 
Een soortgelijke vraag moet dan ook met 
betrekking tot de verdere ontwikkeling 
van de wetenschap gesteld worden, ge
zien de huidige verwevenheid van weten
schap en technologie. 

De kern van het antwoord op deze vra
gen ligt besloten in de eerder gegeven 
analyse van de fundamentele drijfkracht 
achter de wetenschappelijke en technolo
gische ontwikkeling. Het ligt in de aard 
van de mens als redelijk wezen de werke
lijkheid te willen begrijpen en haar moge
lijkheden te leren kennen. Daaruit volgt de 
conclusie dat op zich zelf beschouwd de 
vermeerdering van kennis en kunde in 
overeenstemming is met wat mensen in 
diepste wezen zijn. Dit goed-zijn van ken
nis en kunde betekent echter niet dat 
daarmee aile middelen om kennis te ver
werven ook geoorloofd zijn en evenmin 
- en daar gaat het ons nu om - dat aile 
gebruik van kennis en kunde ook goed is. 
Niet alles wat kan, mag. 

Hoewel de onderscheiding tussen ken
nis en kunde enerzijds en het gebruik er
van anderzijds volkomen terecht is, ze lost 
echter niet alles op, omdat ze een kernpro
bleem lijkt te ontwijken dat thans uitermate 
actueel is, namelijk het probleem dat ken
nis en kunde al zozeer zijn toegenomen, 
dat zij te gevaarlijk kunnen zijn geworden 
in handen van mensen. Mensen lijken mo
reel noch wijs genoeg om die kennis goed 
te gebruiken. Zou er dan toch niet min
stens een moratorium, een opschorting 
van verdere uitbretding van wetenschap 
en technologie moeten komen tot mensen 
moreel volwassen zijn geworden? Belang
rijker dan de vraag of een dergelijk alge
meen moratorium mogelijk is, is echter 
een andere, namelijk of dit ook goed zou 
zijn. Ertegen pleit in elk geval al de simpele 
overweging dat we in de huidige situatie 
minstens evenzeer van een tekort aan 
kennis en kunde moeten spreken als van 
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een teveel. We hebben immers geconsta
teerd dat ons naast een helder zicht op de 
doeleinden ook het instrumentarium ont
breekt om de technologische en maat
schappelijke ontwikkeling te sturen. 

Het feit dater een duidelijk tekort is aan 
kennis en kunde ontkracht echter de mo
ratoriumldee nog niet. Het gaat immers om 
een bepaa!d tekort. Zouden we ons der
halve niet moeten toeleggen om juist dlt te
kort in te lopen, een kwestie van sturing 
derhalve? We gaan er zo dadelijk op in, 
maar maken nu vast de opmerking dat het 
zeker niet aangaat met verdere ontwikke
lingen te wachten tot mensen moreel vol
wassen zijn geworden. Want dit volwas
sen worden is slechts mogelijk in het con
creel omgaan met de technologische mo
gelijkheden, die daarenboven zelf een 
moreel appel mhouden. 

Een volgende overweging betreft het 
feit dat nieuwe technologische ontwikke
lingen naast veel goeds ook veel kwaads 
mogelijk maken. Oat schijnt op een soort 
'neutraliteit' van de technologie te wijzen. 
Zo eenvoudig is het echter niet. De 
waarde van de technologie moet aller
eerst worden afgewogen aan de mogelijk
heden die deze biedt om goede dingen te 
doen die anders niet gedaan zouden kun
nen worden, zoals de uitbanning van aller
lei noden en tekorten. Daarom is technolo
Qie een goed. Dat dezelfde technologi
sche ontwikkelingen ook mogelijkheden 
ten kwade biedt, is ongetwijfeld waar, 
maar legt toch minder gewicht in de 
schaal dan de goede mogelijkheden doen 
en wei op grond van de fundamentele 
ethische regel dat we het goede moeten 
doen en het kwade moeten Iaten. Het gaat 
hierbij niet om een kansspel! 

Er kan derhalve nooit een algemene re
den zijn technologische ontwikkelingen te 
stoppen. Er kan natuurlijk wei reden zijn 
bepaalde ontwikkelingen te stoppen of af 
te rem men en bepaalde andere te stimule
ren. Daarmee is het probleem van het 
vaststellen van prioriteiten rechtstreeks 
aan de orde. Ook daarover enkele over-
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wegingen. Gezien het principiele verschil 
tussen wetenschap als verwerving van 
kennis (inclusief technologische kennis) 
en het benutten van die kennis in de feite
lijke technologie, maken we eerst enige 
opmerkingen over wetenschapsbeleid en 
daarna over technologiebeleid. 

Wat de wetenschap betreft moet voorop 
staan dat het resultaat van wetenschap 
n1ette 'plannen' is. Wei kan men op allerlei 
gronden prioriteiten bij de beoefening van 
wetenschap vaststellen. Zo kan b1jv. de 
overheid, constaterend dat er in Neder
land op een bepaald gebied een duide
lijke achterstand is ten opzichte van het 
buitenland, het onderzoek op het betrok
ken gebied een zekere prioriteit verlenen. 
Anders ligt het wanneer het niet om een 
vergelijking met het buitenland gaat, maar 
om een vergelijking tussen wetenschap
pen onderling, de wetenschappelijke 
stand van zaken mondiaal beschouwd. 
Zo kan men op velerlei gronden vaststel
len dat de menswetenschappen minder 
resultaten opleveren dan de natuurweten
schappen. Eveneens is het niet moellijk te 
constateren dater een groot gebrek is aan 
'holistische' wetenschap, die allesomvat
tende visies verschaft over de mens als 
geheel ('de hele mens'), over de maat
schappiJ als totaliteit, enz. Men kan ook 
constateren dat de reflectie in de vorm van 
filosofie en ethiek geen gelijke tred gehou
den heeft met de vooruitgang in de posi
tieve wetenschappen en haar toepassing. 
Hoe werkelijk deze verschillende 'achter
standen' ook mogen ziJn, het is zeer de 
vraag of prioriteit geven aan wat zo duide
lijk tekorten vertoont deze achterstand zal 
doen verdwijnen. De reden is niet aileen 
dat er wei eens sprake zou kunnen zijn 
van een structureel verschil op grand van 
menselijke kenn1smogelijkheden. Want 
ook als dit niet het geval zou zijn (we wet en 
het niet), dan nog bliJft gelden dat we nooit 
van te voren kunnen weten waar in de toe
komst beslissende wetenschappelijke 
'doorbraken' zullen komen. Om slechts 
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Tr:crl'1olog ebele1cj 

een probleem te noemen dat ten nauwste 
samenhangt met de eerder vermelde te
korten ten aanzien van de verhouding 
tussen geest en stot, een kernprobleem 
zowel van menige vakwetenschap (biolo
Qie. geneeskunde, psychologie, sociolo
Qie, enz.) als van wljsbegeerte en ethiek 
kunnen we niet vermoeden aan welke 
kant(en) een doorbraak verwacht mag 
worden. Voor het wetenschapsbeleid 
heeft d1t als consequentie de noodzaak op 
aile tronten actlet te zijn, inclusiet uiteraard 
op dat van de interdisciplina1re samenwer
klng. Als prionteiten nodig zijn - we kun
nen nu eenmaal niet alles - dan kunnen 
het n1et anders dan 'verlegenheidsprion
telten zijn. 

Veel van het vooratgaande geldt even
eens voor de technologie inzoverre we 
ook haar toekomstige mogelijkheden niet 
kennen. Maar er ziJn ook grote verschillen. 
Gaat het biJ de wetenschap om een tekort 
aan kennis, b1j de technolog1e gaat het er 
1n eerste mstantie om reeds bekende ken
nis toe te passen ten behoeve van mense
lijke behoetten op een veelheid van gebie
den. Daarbij kunnen zich duidel1jke lacu
nes voordoen, waarvan men redelijker
wijze mag verwachten dat zij op grond van 
voorhanden kennis en kunde opgeheven 
kunnen worden. 'Voorhanden' moet dan 
n1et te strikt worden verstaan, vaak zal ook 
gericht aanvullend wetenschappelijk on
derzoek nodig ziJn, soms zelts van zeer 
fundamentele aard. Maar dit neemt niet 
weg dater een stimuleringsbele1d moge-
11Jk is dat duidelijk op een concrete prakti
sche behoefte gericht staat. 

In aansluiting op deze kwestie nog een 
andere overweging. We hebben eerder 
geconstateerd dater in onze cultuur nogal 
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verschil van opvatting is over de doelein
den van de cultuur, of, zo men wil, over de 
waarden welke deze moet behart1gen Zo 
is er verschil in waardering van de natuur, 
van de welvaart, van welziJn, van kunst, 
van gezondheid, van de relatle tussen 
persoon en gemeenschap, van religie en 
zoveel meer. D1t verschil zal uiteraard ook 
doorwerken in het technolog1ebeleid. 
Voor een deel kan de technologie helpen 
bepaalde verschillen te overbruggen. 
Nieuwe technologieen kunnen b1jv. vor
men van energiewinning ontwikkelen die 
de natuurbronnen niet uitputten en het mi
lieu n1et gevaarlijk belasten. Voor een deel 
liggen de verschillen echter dieper Toch 
behoeven dergel1jke verschillen het beleid 
niet te trustreren. Belangrijker dan het ver
schil in opvatting over een ideale maat
schappij of over de mate waarin deze rea
liseerbaar is, is een redelijke overeenstem
ming over wat zeker niet goed is, waar in 
elk geval iets aan gedaan moet worden. 
Daarop zal de aandacht en derhalve ook 
het beleid zich moeten richten. 

Tot slot: we hebben gezien dat de moge
lijkheden tot stu ring voorhands relatief be
perk! zijn, maar dit betekent geenszins dat 
geen beleid mogelijk is. Ook wanneer zich 
onverwachte ontwikkelingen voordoen 
- en die zullen zich telkens weer voor
doen -, zal er een eftectief beleid nodig 
zijn om de nieuw'e mogelijkheden goed te 
gebru1ken en misbruik tegen te gaan. 

69 



OnderwrJS 

Drs. K. de Jong Ozn. 

Basisvorming in het 
voortgezet onderwijs 

De voorstellen van de WRR nodigen uit tot 
een ontwikkeling in de nchting van een 
meer geintegreerd onderwijs. De Jong 
bespreekt het WRR-rapport 'Basisvor
ming in het onderwijs'. Zljn conclusie. 
meer vrljheid is nodig voor de scholen dan 
de WRR wil, bovendien Zljn meer mogelijk
heden gewenst voor elke /eerling, die im
mers uniek is. De heer De Jong geeft in 
het naschrift tevens een reactie op het 
wetsvoorstel van minister Oeetman aan
gaande het Voortgezet onderwijs. 

In het regeerakkoord op basis waarvan 
het tweede kabinet-Lubbers opereert le
zen we bij de paragraaf over het voort
gezet onderwijs: 'De basisvorming wordt 
conform het WAR-rapport in de Wet op het 
voortgezet onderwijs ingevoerd'. Op 23 
oktober jJ kondigde minister Deetman 
aan dat een wetsontwerp over de basis
vorming eind dit jaar aan de Tweede Ka
mer zal worden aangeboden. 'Wat het ka
binet betreft wordt het advies van de We
tenschappelijke Raad voor het Regerings
beleid onverkort ingvoerd. Het al jaren
lang slepende probleem van de aanslui
ting tussen de verschillende vormen van 
onderwijs lijkt niet tot een oplossing te kun
nen komen zonder duidelijkheid over het 
begin- en eindpunt van deze onderwijs
vormen. Daarom moeten de eindniveaus 
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worden vastgelegd.' Aldus minister Deet
man (Friesch Dagblad, 23 oktober j.l.). 

Als dat allemaal doorgaat zal het rapport 
over 'Basisvorming in het onderw1js' dat 
de Wetenschappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid op 22 januari 1986 aan de 
regering uitbracht, een zeer belangrijke 
rol spelen in het toekomstige onderwijsbe
leid. 

In de hier volgende bespreking kunnen 
bepaald niet aile onderdelen van dit uit
voerige rapport aan de orde komen. lk zal 
mij daarom in de uitwerking beperken tot 
die punten en zaken die van belang zijn 
voor het bijzonder onderwijs. Centraal zul
len daarbij o.a. vragen staan als Wat 
kan/moet de overhe1d op het gebied van 
de basisvormmg ook van het bijzonder on
derwiJS vragen, en: wat is de eigen taak 
van het bijzonder onderwijs in dezen? 

Reeds in september 1979 d1enden de 
toenmalige bewindslieden van Onderwijs 
en Wetenschappen bij de WRR een ad
VIesaanvraag in met betrekking tot de ba
sisvorming. Om voor mij nog steeds on
duidelijke redenen werd die aanvraag 
toen door de WRR afgewimpeld. In okto
ber 1983 deed minister Deetman een 
nieuwe aanvraag, die nu wei wordt geho-

Drs. K. de Jong Ozn (1926) rs voorzrtter van de Unre School 
';n Evangelre· 
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OnderWIJS 

noreerd. Wat werd er precies gevraagd? 
'De Regering verzoekt de Raad deside

rata te formuleren met betrekking tot de in
houd, omvang en structurering van de ba
Sisvorming. De Raad zou kunnen trachten 
culturele, economische, wetenschappe
lijke en technologische ontwikkelingen te 
vertalen in kwaliteitseisen die te stellen zijn 
aan de basisvorming. In drie opzichten 
zou een evenwicht gezocht moeten wor
den, namelijk in datgene wat de maat
schappiJ van het onderwijs verlangt en wat 
vanu1t pedagogische theorie voor wense
IIJk gehouden wordt; in relatie tussen wat 
met hoofd, hart en hand geleerd moet 
worden en in de relatie tussen datgene 
wat in het basisonderwijs en datgene wat 
in het op basisonderwijs aansluitende 
voortgezet onderwijs geleerd moet wor
den' 

Meteen kan al geconstateerd worden, 
dat een voor de basisvorming toch heel 
essentieel punt hier met geen woord wordt 
aangeroerd, nJ het feit dat we in ons land 
twee soorten onderwijs kennen, nJ het 
onderwijs dat door de overheid wordt ge
regeld (het openbaar onderwijs) en dat 
vriJ is' (het bijzonder onderwijs). Voor het 

laatste kan de overheid slechts eisen van 
deugdelijkheid en bekostigingsvoorwaar
den opstellen. Oat er voor die basisvor
mlng misschien toch wei enig onder
scheid mag worden gemaakt tussen de 
twee bovengenoemde onderwijssoorten, 
daarvan wordt met geen woord gerept. 
Een teken? We zullen zien. 

Basisvorming in het onderwiJS wordt als 
volgt gedefinieerd: het geven van ge
meenschappelijke en algemene vorming 
op intellectueel, cultureel en sociaal ge
bled, die als grondslag dient voor een ver
dere ontwikkeling van de persoonlijkheid, 
voor het zinvol lunctioneren als lid van de 
samenleving en voor een verantwoorde 
keuze van een verdere scholing en van 
een beroep. 

Het eerste punt waarop ik wat nader wil 
1ngaan 1s dat begrip gemeenschappelijke 
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vorming. 
In het rapport wordt terecht gememo

reerd dat in een democratische samenle
ving iedere burger fundamenteel recht 
heeft op basisvorming. De keerzijde van 
dit recht is de leerplicht. Maar de rapport
schriJvers voegen er wei erg gemakkelijk 
aan toe dat hier een gemeenschappelijke 
scholing uit voortvloeit, waarbij aileen de 
Iengle van die scholing onderwerp van 
politieke en wetenschappelijke studie IS. 

De leerstof kan nJ op zeker twee ma
nieren difterentiatie vertonen. En dan gaat 
het over het voortgezet onderwijs. (Het 
WRR-rapport heelt het daar meestentijds 
ook over. Te summier geeft het overigens 
aan dat basisvorming natuurlijk in de eer
ste plaats te maken heeft met de basis
school.) In ons voortgezet onderwijs heb
ben we momenteel nog steeds een cate
goraal stelsel. In de eerste lase van een 
l.t.s. wordt andere basisvorming aange
boden dan in de eerste lase van een havo. 
Daarnaast is, als het goed is, op een 
christel1jke l.t.s. de basisvorm~ng anders 
dan op een openbare, hoewel er zeker 
vele gemeenschappelijke elementen zijn. 
Maar ook het doel is andersl 

In het derde hoofdstuk van het rapport 
wordt het streven naar algemene basis
vorming voor 1edereen beschreven. In de 
loop der tijden is ons onderwijs, dat van 
origine ook wat de leerplannen betreft, 
zeer versplinterd was, steeds meer ge'i'nte
greerd. Dr1e tendenties hebben hiervoor 
volgens de WRR gezorgd (zie biz. 65). 

In de eerste plaats wat genoemd wordt 
'de levensbeschouwelijke en ideologi
sche rechtsgelijkheid'. De pacificatie van 
1917 die hiervoor de basis legde wordt 
nog steeds als uitgangspunt voor ons on
derwijsbestel erkend. Vervolgens is er de 
toenemende invloed van de centrale over
heid die 'voortdurend meer eisen van 
deugdelijkheid aan het onderwijs stelt'. 
(Merkwaardig, typerend misschien, dat 
het zo in het rapport wordt geformuleerd: 
Men maakt oak hier geen onderscheid 
tussen openbaar en bijzonder onderwijs, 
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terwijl het nog steeds zo is, dat die over
held het openbaar onderwiJS regelt, en 
eisen van deugdel1jkheid stelt aan het bij
zonder onderwijsl) Ten derde wordt de 1n
tegrat1e ook bevorderd door mmder te kie
zen voor aparte scholen voor aparte maat
schappelijke lagen. Die aparte soorten 
scholen had je vroeger ook nog in het la
ger onderwiJs, maar ze z1jn langzaam 
maar zeker verdwenen. De Wet op het Ba
sisonderwljs kan worden beschouwd, val
gens het rapport, als 'het logische sluitstuk 
van deze historische ontwikkeling naar al
gemene basisvorming'. Daarna zou het 
voortgezet onderwijs op dit punt aan de 
beurt zijn. 

Daar constateert het WRR-rapport ech
ter de laatste decennia eerder fragmenta
risering dan mtegratie op dit gebied. Men 
wijst dan met name op het streven, de ver
antwoordelijkheid voor de onderwijskun
dige vormgeving en het curriculum biJ de 
school zelf te leggen, op de invoering van 
de zogeheten keuzepakketten op grand 
van de Mammoetwet, of op het model van 
de middenschool waarvoor werd geko
zen in de Contourennota iedere leerling 
zijn eigen leerweg, met vrijheid voor per
soonlijke ontplooiing. (Dit laatste wordt in 
het rapport te eenziJdig weergegeven: 
eigen leerweg is n1et hetzelfde als eigen 
curriculum.) 

En dan lees ik op pag. 70 een merk
waardige zin: 'Het besef lijkt veri oren te 
ziJn gegaan dat het onderwijs sinds de pa
Cificatie van 1917 ook zou kunnen hebben 
evolueren naar meer eenhe1d in een con
text van politieke, levensbeschouwelijke 
en culturele verscheidenheid'. Op pag. 75 
wordt dit nog nader uitgelegd. Men voert 
als bezwaren tegen de onderwijspolitiek 
van met name de jaren zeventig aan dat 
individualisering van het onderwijs werd 
voorgestaan zonder dat deze in samen
hang met de eenheid (o.a. eindtermen) 
werd bezien. (lk merk op, dat 1n het Ont
wikkelingsplan Voortgezet Onderwijs, dat 
ik in 1979 mee ondertekende, wei degelijk 
over eindtermen werd gesproken.) 
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lk citeer nog een opmerkelijke zin (pag. 
75): 'Daarvoor in de plaats kwam een 
nieuwe probleemdiagnose waarin het 
streven naar individualisering, een mdivi
duele leerweg en inhoudelijke autonomie 
van de school centraal stonden. In Ieite 
werd hiermee tegelijkertijd het historische 
com prom is van de pacificat1e aangevoch
ten en het zaad voor "een nieuwe school
strijd" gezaaid'. Ook premier Lubbers 
heeft zich over deze zaak uitgelaten. Op 2 
apnl, op een congres over de Basisvor
mmg, ze1 hiJ o.a.: 'lk ben daarom bl1j dat de 
Raad nadrukkelijk wijst op de oorspronke
lijke gedachten achter de Pac1ficatie van 
1917, d1e de grondslag van de vrijheid 
van onderwijs vormt. Was het de oor
spronkelijke bedoeling van de Pac1ficatie 
dat scholen in hun onderwijskundige 
vorm wereldwijd van elkaar zouden gaan 
verschillen, totaal verschillende doelen 
zouden nastreven, zelfs vrijgelaten zou
den moeten worden in de keuze van het 
soort te geven onderw1js? Nee natuurlijk'. 
En hiJ wijst dan verder op de nationaal bm
dende rol die het onderwiJs binnen onze 
zo pluriforme samenlevmg zou moeten 
spelen. Op d1t cultuurpolitieke doel wijst 
het WRR-rapport ook nadrukkelijk (pag. 
79). 

Basisvorming is geen 
waardevrije 
aangelegenheid. 

Als ik d1t alles nu neerzet in de onderwiJS
politieke werkel1jkheid van vandaag. dan 
kom ik tot de volgende redeneringen. Ook 
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het WRR-rapport geeft duidelijk aan dat 
de gewenste inhoud van de basisvorming 
n1mmer op uitsluitend wetenschappelijke 
gronden gevonden kan worden. Politieke 
en normatieve keuzen spelen hierbij een 
belangnJke rol. Oat betekent dus dat die 
bas1svormmg die de overheid uniform ver
plicht stelt, zeker geen waardevrije aange
legenheld is. Sinds de overgang van distn
butlef naar constructief onderwijsbeleid 
heeft de overheid ook heel duidelijk eigen 
accenten Willen leggen in wat ze op dit 
punt voorschreef. Oat bl1jkt bijv. ook weer 
1n de Memorie van T oelichting bij de Be
grating 1987. Daann kondigen de be
Windslieden 'een n1euw evenwicht' 1n hun 
onderWIJSdoelstellmgen aan. Daarmee 
wordt zichtbaar dat ziJ in de verhouding 
tussen de onderdelen van de bekende 
tro1ka (persoonlijke ontplooi1ng, maat
schappelijke en culturele vorming, voor
bereiding op het beroepsmatig functione
ren) het maatschappelijk en cultureel func
tloneren minder nadruk willen geven. 

Daarbij moet duidelijk een nogal eenziJ
dlg, trendmatig reageren op de maat
schappelijke en culturele ontwikkelingen 
van de dag worden geconstateerd 
Staatssecretaris Ginjaar-Maas zei het on
langs heel duideliJk 'M1jn beleid is gericht 
op het onderwiJS dat is aangepast aan de 
maatschappelijke behoeften' (Uitleg 22-
10-86). 

Daar zit dus het eerste gevaar bij een 
overheid die de inhoud van de algemene 
bas1svorming gaat voorschrijven: een te 
trendmatig reageren op de waan van de 
dag. 

Maar er is veel meer aan de hand. On
danks de reeds lang bestaande pluriformi
telt van onze samenleving hebben we 
toch lang een redelijke culturele eenhe1d 
kunnen constateren. Deze kreeg met 
name gestalte in wat de Mammoetwet (art. 
42) noemde: 'waarden in de Nederlandse 
tradlt1e met name door christendom en hu
manlsme erkend'. 

Wat gebeurt echter? Mede ten gevolge 
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van de nog steeds doorgaande seculari
satie en door een loslaten van vele tradi
ties, is niet aileen die culturele eenheid 
steeds losser geworden. Er is, nu Neder
land hoe Ianger hoe minder het predikaat 
'christelijke natie' verdient, een andere 
stroming bezig op te komen die niet aileen 
het christendom van de eerste plaats gaat 
verdringen, maar hier en daar ook nogal 
wat overheersende trekjes gaat vertonen. 
Dr. N. L. Dod de ('De toekomst lijkt verle
den tijd', 1986) omschrijft haar als 'een hu
manistische visie op mens en samenle
ving d1e uitgaat van de relativiteit van het 
menselijk bestaan'. Om dit politiek te ver
talen: mocht er ooit een kabinet 1n ons land 
komen, gedragen door de coalitie PvdA
VVD, dan zal deze stroming ongetwijfeld 
een zeer belangrijk stempel gaan zetten 
op de eisen van deugdelijkheid die die re
gering zal stellen aan het bijzonder onder
WiJS, dus ook aan de algemene basisvor
mlng. 

Het openbaar onderwijs, met name de 
Vereniging voor Openbaar Onderwijs, 
gaat in zijn opstelling nog een stapJe ver
der. Het 'gunt' het confessioneel onder
wiJS slechts d1e kinderen, wier ouders om 
du1delijk religieuze redenen voor die 
school hebben gekozen. Hetzelfde blijkt 
uit de bewenng van het openbaar onder
wijs dat het sterk onderbedeeld is, nu plm. 
45% van het Nederlandse volk (nog) tot 
een kerk behoort, maar 60% zijn kinderen 
naar een confessionele school stuurt. Ook 
hieruit vall af te leiden, dat men daar vindt, 
dat het bijzondere van het confessionele 
onderwijs voornamelijk slechts in de reli
gieuze vorming zou liggen Ofwel, gesim
plificeerd: christelijk, katholiek onderwijs 1s 
openbaar onderwijs plus godsdienstige 
vorming. De algemene basisvorming zou 
dus voor openbaar en confessioneel
biJzonder onderwijs gelijk kunnen zijn. Ter
wijl allerwegen al lang geconstateerd is, 
en ook vanuit het openbaar onderwijs 
wordt toegegeven, dat het onderwijs (in 
de basisvormingl) daar helemaal niet neu
traal meer is, maar de ideologie van een 
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bepaalde sub-groep uit de samenleving 
presenteert. Soms duidelijk athe'i'stisch ge
kleurd, soms meer als humanistisch/indivi
dualistisch aan te duiden. 

Dit georganiseerde openbaar onder
wijs probeert steeds meer vat te krijgen op 
de onderwijspolitici van PvdA, 0'66 en 
VVD. Het wil een planning die het open
baar onderwijs prioriteit zal geven boven 
het bijzondere. En het zal, als de tekenen 
niet bedriegen, zeker ooit een paging 
doen de onderwijsverzuiling voor leerlin
gen en studenten boven 16 jaar af te 
schaffen. En wat de basisvorming betreft, 
zal het proberen het bijzonder onderwijs 
nog minder ruimte te geven dan de in het 
WRR-rapport genoemde 20%. Zelfs het 
oud-PvdA-kamerlid en onderwijsspecia
list Martin Konings waarschuwde daar al 
voor (Schoolbestuur 6e jrg. nr. 4). De con
clusie is dus: De overheid moet zeker een 
hoeveelheid algemene basisvorming 
voorschrijven. Maar aangezien het hier 
niet om iets waardevrijs gaat, dient de 
overheid er zich aan de ene kant voor te 
hoeden geen eigen (wellicht verborgen) 
ideologie in dezen te ontwikkelen die voor 
een bepaald deel van de bevolking on
aanvaardbaar is. Verder zal de bijzondere 
school zelf een !link deel van die basisvor
ming moeten kunnen invullen. Zo heeft mi
nister Deetman het eigenlijk ook uitge
drukt, toen hij op 2 april jJ in Ede zei 'dat 
de rijksoverheid de verantwoordelijkheid 
draagt voor de vaststelling van ieder geval 
een deel van het beoogde eindresultaat 
van de basisvorming'. Maar dat verschilt 
meer dan een accent van de teneur van 
het WRR-rapport op dit punt. 

Wat betekent dit alles nu voor een prakti
sche beoordel!ng van het WRR-rapport? 
In de voorstellen wordt 80% ingeruimd 
voor voor ieder verplichte vakken en leer
gebieden. Daarbij beargumenteert het 
rapport duidelijk waarom het bepaalde 
vakken verplicht wil stellen. Ook geeft het 
een urenverdeling voor de drie jaar voort
gezet onderwijs waarin de gewenste ba-
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s1svorming zou moeten plaatsvinden. 
Naast dit verplichte kerncurriculum voor 
iedereen is er een vrije ruimte van 20%. 
Hier kunnen leerlingen andere vakken kie
zen, en kunnen zij aan verdieping doen 
van gevolgde vakken, of de tijd gebruiken 
voor het inhalen van achterstanden. 

Op z'n gunst1gst gaat het bij die vrije 
ruimte om zes lesuren per week. Omdat 
de basisvorming ook op categoriale scho
len moet plaatsvinden zoals gymnasia en 
l.t.s.'en, zullen die uren uit de vrije ruimte 
hard nodig zijn. Ook zal overal een aan
slag worden gedaan op die verdiepings
en achterstand-inhaaluren. Het zal er in de 
praktijk wei op neerkomen, dat het bijzon
der onderwijs van die vrije ruimte hoog
stens twee uur per week kan gaan gebrui
ken voor de eigen identiteit. Zodat we toch 
de kant dreigen op te gaan van: een con
fesslonele school voor voortgezet onder
wijs moet dezelfde basisvorming geven 
als de openbare, maar geeft daarbij nog 
een of twee uren godsdienstonderwljS per 
week. (dat wil zeggen in de tijd die het 
openbaar onderwijs extra aan verd1eping 
of het inhalen van achterstanden kan 
bestedenl) 

Er blijven dus wemig eigen mogelijkhe
den meer over voor het bijzonder onder
wijs. Tenzij het claimt, dat het die 80% heel 
anders geregeld wil zien. En dat zou moe
ten. Men kan het er over eens zijn, dat de 
mvulling van die 80% zeker geen waarde
vrije aangelegenheid is. Bestudering van 
het WRR-rapport laat dat op vele plaatsen 
zien. (Menzie bijv. hoofdstuk 3.3 'Ooelein
den van de basisvorming'). DaarbiJ gaat 
het om zowel leerstof die men van be
paalde vakken geeft, alsook aan het ge
wicht dat men aan sommige vakken toe
kent. Oat men bijv. aan geschiedenis 
meer ruimte toekent dan de Centrale 
Werkgroep voor het Voortgezet Basison
derwijs deed, heeft een heel duidelijk 
waardebepaalde achtergrond. Ook heeft 
het WRR-rapport heel bewust onderwijs in 
geestelijke stromingen weggelaten. 

Nu moet worden toegegeven dat het 
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e1sen van een bepaald kwantum alge
mene basisvorming, verplicht voor ieder
een, onontkoombaar is. Naar mijn mening 
zou de overheid zich in dezen daarbij ech
ter moeten beperken: 
a 80% van de beschikbare lestijd moet 

voldoende zijn om te voldoen aan de 
door de overhe1d te stellen e1sen; 

b de overheid schrijft voor de invulling 
van die 80% wei een lijstJe met vakken 
voor, doch geen urenaantallen per vak; 

c de overheid schrijft ook bepaalde eind
termen voor, doch slechts die welke 
schnftel1jk worden getoetst door middel 
van onder verantwoordelijkheid van de 
overheid op te stellen examenopga
ven. 

Oat zou betekenen dat de bijzondere 
school de ru1mte houdt om het gewicht 
v3.n de vakken voor een deel zelf te bepa
len alsook ten dele de 1nhoud van de 
leerstof. 

DaarbiJ moet worden opgemerkt, dat 
veert1en voorgeschreven vakken wei erg 
veel1s. Elke poging om er nog een aan toe 
te voegen zou moeten worden verijdeld. 
Eerder zouden er een of meer af moeten. 
Als de WRR per se vast wil houden aan 14 
vakken met vastgestelde eindtermen voor 
de meeste, zal hij aan verlenging van de 
cursusduur moeten denken. Het WAR
rapport wil twee niveaus aanhouden. Al
lerwegen hoort men helaas uit de praktijk 
de verwachting dat met name in het l.b.o. 
10-20% het laagste niveau niet zal kunnen 
halen. Wat dan? De overhe1d kan zich hier 
n1et van afmakenl 

In de Memorie van Toelichting biJ de On
derwiJsbegrot~ng 1987 lezen we (par. 2.2) 
Voor de activite1ten ter invoenng van de 
bas1svorming wordt een projectmatige or
gantsatie op afstand van de overheid tot 
stand gebracht. Langs deze weg wil het 
kabinet de brede betrokkenheid uit vele, 
deskundige instell~ngen en maatschappe
ltjke organ1saties bevorderen en de be
moeienls van het ministerie bescheiden 
houden'. 
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Minister Deetman zei hierover op 2 april 
j.l. o.a. ' .. omdat ik uitga van zorgvuldig
heid in het proces van leerplanontwikke
ling waarmee de introductie van basisvor
ming gepaard zal moeten gaan, een zorg
vuldigheid die met name het evenwicht 
betreft tussen de functies van basisvor
ming, waarover de overheid garanties 
moet bieden, en de ruimte voor de scho
len om hun identiteit in de basisvorm1ng 
door te Iaten klinken'. 

Het moge duidelijk zijn, dat hier een ge
weldige taak ligt voor het bijzonder con
fessioneel onderwijs. Het zal zich zeer in
tensief met een eigen leerplanontwikke
ling moeten bezig houden. Oat betekent in 
deze seculariserende wereld verborgen 
doelstellingen bij allerlei vakken te ont
maskeren, die in strijd zijn met de uit
gangspunten van de christelijke en de ka
tholieke school. Oat betekent verder 1n de 
eigen organisaties, in de eigen scholen 
druk bezig te zijn basisvorming van eigen 
kleur te ontwikkelen. 

Maar dat betekent ook op nationaal ni
veau meewerken aan het vaststellen van 
de algemeen aanvaardbare eindtermen 
voor dat deel van de basisvorming dat 
voor 1edere leerling gelijk is. 

Graag wil ik ook nog een paar opmerkin
gen maken over de structuur van de ba
sisvorming. In het WRR-rapport worden 
wat dit betreft drie beginselen genoemd 
'die 1n de westerse cultuur even hoog wor
den geschat en in ere gehouden'. Deze 
ziJn: 1. het beginsel van gelijke kansen; 2. 
het beginsel van prestatie of verdienste; 3. 
het beginsel van de autonomie van het ge
zln (biz. 250). Deze beginselen kunnen 
volgens de WRR niet tegelijkertijd worden 
nagestreefd in onze samenleving. 

Als men nu het rapport in Z1jn totaliteit 
bekijkt heeft men beginsel 2 naar miJn me
ning in Ieite de hoogste prioriteit gegeven. 
Beginsel 3 heeft men lager geacht, door 
zoveel mogelijk naar gelijke inhoud van de 
basisvorming te streven, waar ik mijn be
zwaren reeds tegen heb geuit. Beginsel 1 
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komt zo ook in de knel. maar de WRR 
hoopt dat dit loch nog kan worden ge
diend 'door een pluriform patroon van 
groeperingsvormen en didactische vor
men' (biz. 252). 

In het kabinetsstandpunt ten aanzien 
van het rapport (Kamerstuk 19551 nr. 1 
dd. 26 mei 1986), wordt als eerste reden 
voor een verruiming van de basisvorming 
'de economie' genoemd. Het kabinet ver
geet echter een aantal al zo lang in het 
voortgezet onderwijs aanwezige knelpun
ten. Het kan met de voorgestelde invoe
ring van de basisvorming niet vanuit een 
blanco situatie werken. Ons voortgezet 
onderwiJS schiet vaak nogal tekort in de re
latle met de leerlingen. 

Rendement 
Het zogenaamde externe rendement is 
voor dat onderwijs te laag. Het talent dat 
bij uitstroom van het basisonderwijs bij 
leerlingen aanwezig is wordt bij lange na 
niet ontwikkeld. Ook het zgn. interne ren
dement is laag. Niet aileen blijven er per 
jaar plm. 110.000 leerlingen in het avo/vwo 
en het lbo zitten, per jaar verlaten plm. 
33.000 leerlingen dat voortgezet onder
wijs met lege handen, dus zonder een di
ploma. 

De WRR blijft vaag over de 
broodnodige differentiatie. 

De WRR laat dit probleem zeker niet ge
heel liggen. Ook vanwege de twee ni
veaus van de basisvorming heeft hij zeker 
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wei oog voor de broodnodige differentia
tie. Maar, hoewel hij niet voorbiJQaat aan 
de mogelijkheden van meer ge1ntegreerd 
voortgezet onderwijs - eerste fase - ont
houdt de Raad zich van een al te duidelijk 
ad vies in d1e richting. Oat is zeer te betreu
ren. En vanwege bovengenoemde knel
punten en omdat ondanks het gemeen
schappelijk curriculum en de vastgestelde 
eindtermen, bijv. het zgn. 1 e niveau op 
een vwo-school zeker iets anders zal m
houden dan op bijv. een Its. Geen selectie
vriJ onderwiJS dus, te weinig gel1jke kan
sen. 

Nu weet ik natuurlijk wei dater - vooral 
door toedoen van de VVD - met betrek
king tot de toekomstige structuur van het 
voortgezet onderw1js een zekere patstel
ling aanwezig is. lk ben ook nooit voor een 
te snelle verandering in dezen geweest. 
Meer wei bevond ik me bij wat ik 'het sti
mulerend groeimodel' noemde. D.w.z. 
een langzame maar zekere ontwikkeling 
in de nchting van meer ge·lntegreerd 
voortgezet onderwijs, door de overheid te 
stimuleren. De voorstellen van de WRR 
nodigen hier als het ware toe u1t. Het is m.i. 
zo duidelijk als wat dat de voorgestelde 
gemeenschappelijke basisvorming het 
meest en het best tot zijn recht komt in 
voortgezet basisonderwijs of in een brede 
scholengemeenschap en het slechtst in 
categoriale scholen, met name door de 
zgn. kameleon-werking: de vorming neemt 
de kleur aan van het schooltype. In het 
hiervoor genoemde kabinetsstandpunt 
wordt over dit alles met geen woord ge
rept. I k ben wei zeer benieuwd, wat de be
windslieden in hun aangekondigde wets
voorstel hierover zullen voorstellen. 

Enerzijds kun je misschien zeggen: als 
d1e basisvormmg er komt, volgt er vanzelf 
meer integratie. Maar zo passief kan de 
overheid zich in dezen niet opstellen. Zij 
kan toch niet uiterst actief zijn om het peil 
van het onderwijs te verhogen door het in
voeren van algemene basisvorming en 
het verbeteren van de beroepsvoorberei
ding, terwijl ze haar sociale plicht tegen-
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over t1enduizenden leerlingen verzaakt? 
En daarbiJ gaat het er n1et aileen om dat 
veel talent niet word! gebru1kt, maar ook 
om de frustraties van talloze ab1turienten. 

De regering gaat vele activiteiten ont
p!oolen voor het verbeteren van de alge
mene bas1svorming. Laat zij zich even 
sterk 1nspannen om zoveel mogel1jk leer
llngen op de hun passende manier zoveel 
mogeliJk van dit vormingsaanbod te Iaten 
prof1teren. 

Nog eens heel kort samenvattend dat 
ZIJn toch typisch twee punten voor het 
CDA? Namelijk: meer vriJheid voor de 
scholen (dan de WRR eigenlijk w1l) en 
meer mogel1jkheden voor elke leerling die 
1mmers uniek is? 

Naschrift 
Nadal dit artikel was voltooid en ingezon
den kwam op 18 december J.l inderdaad 
het concept-wetsontwerp u1t zoals was 
aangekondigd. 01t concept is naar de on
derwijsorganisatles gezonden om adv1es. 
Het WRR-rapport is praktisch volledig op
gevolgd, omgezet in wijz1g1ngen van de 
Wet op het Voortgezet Onderw1js. DaarbiJ 
z11n ter aanvull1ng een aantal prakt1sche 
zaken opgenomen, zoals de niveaus van 
bas1svorm1ng die moeten worden bereikt, 
de toegestane duur van die basisvorming 
(2. 3 of 4 jaar) en de voorwaarden voor 
doorstroming naar het mbo en de boven
bouw van het vwo en het havo. Op ver
zoek van de redactie maak ik hieronder 
nog een aantal aanvullende opmerkingen 
naar aanle1ding van bovengenoemd con
cept-wetsontwerp. 

Het concept-wetsontwerp schrijft niet ai
leen 14 vakken voor, zoals die door de 
WRR werden geadv1seerd, maar neemt 
daarbiJ ook de urenverdeling van dat ad
vlesorgaan als u1tgangspunt voor op
name 1n een AM.v.B. Van de leslijd, minu
tleus onderverdeeld, zal minimaal 80% 
aan die vakken moeten worden besteed. 

Verder zullen er na overleg met o.a. het 
onderw1jsveld per vak eindtermen worden 
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opgesteld, die eerst in een AM.v.B. ko
men, later in de wet De Memorie van Toe
llchtlng bij het concept-wetsontwerp wijdt 
een aparte paragraaf aan 'de Eindtermen 
en de Vnjheid van lnrichting'. 

Het is de bedoel1ng dat de vast te stellen 
eindtermen (zowel van het basisonderwijs 
als van het voortgezet onderwijs 1 e fase) 
'zodan1g worden vastgesteld dat zij voor 
onderw1jsprogramma's een duidelijk richt
snoer vormen'. 

Men zou, zo wordt er dan veronder
steld, de indruk kunnen krijgen 'dat door 
het stellen van eindtermen de grens tus
sen deugdelijkheidseisen en de vrijhe1d 
van 1nrichting iets verschuift; in die zin dat 
eisen van deugdelijkheid zouden worden 
verbreed ten koste van de vri1he1d van in
nchting. Feitelijk zal dit echter niet of nau
welijks het geval zijn. In dit verband kan 
bijvoorbeeld worden gewezen op de hui
dige e1ndexamenprogramma's in het 
voortgezet onderwijs die thans het leer
plan in niet onbelangrijke mate bepalen.' 

Dit nu is een pragmatische manier van 
redeneren waar ik grote bezwaren tegen 
heb. De eindexamenprogramma's die 
h1er als voorbeeld worden aangehaald, 
hebben betrekking op de afsluiting van 
verschillende vormen van voortgezet on
derwiJS na 4 jaar (lbo, mavo) 5 jaar (havo) 
of 6 jaar (vwo). De overheidstoetsing er
van geschiedt echter uitsluitend door een 
centraal schriftelijk examen. Daarnaast 
kent men op de scholen het schoolonder
zoek, dat met name aan de bijzondere 
scholen de gelegenheid biedt om eigen 
schooldoelstellingen te realiseren. 

Wat gaat er nu echter gebeuren, als de 
plannen doorgaan? Dan komen er nog 
twee overhe1dscontroles bij, eindtermen 
aan het eind van de basisschool en aan 
het eind van de eerste fase van het voort
gezet onderwijs. Dan kan men toch moei
lijk volhouden, dat er van verschuiving 
van de grens tussen de vrijheid van inrich
ting en de deugelijkheidseisen nauwelijks 
of geen sprake is' Bovendien worden dan 
ook nog de aantallen uren voor de verschil-
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lende vakken in feite helemaal voorge
schreven. De vrije ruimte van 20% is, zo
als ik al aangaf, nodig voor andere vak
ken. 

Wat dan? Oat heb ik hiervoor al aange
geven, maar ik specificeer het hier nog 
een keer. Laat men geen preciese uren
aantallen voorschrijven. lk heb er begrip 
voor, dat aan het formuleren van eindter
men door de overheid momenteel niet valt 
te ontkomen, vooral ter verhoging van de 
kwaliteit van het onderwiJS. Toch bepleit ik, 
dat deze formulering zo geschiedt, dat het 
b1jzonder onderwijs nog voldoende ru1mte 
overhoudt om bij de vakken waar het hier 
om gaat, ook eigen doelstellingen te reali
seren. 
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Als de secularisatie doorzet zal met 
name de confessionele school steeds 
meer doelstellingen krijgen, die verschil
len van datgene wat de overheid aan haar 
e1gen scholen gaat voorschrijven. Met 
deze ontwikkeling op de langere termiJn 
zal, bij de wetsw1jzigingen waar het hier 
om gaat, door een CDA-bewindsman ter 
dege rekening dienen te worden gehou
den. 
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Commentaar uit het Wetenschappel1jk ln
stituut 

Beroepsonderwijs en 
de 'voortdurende zorg 
van de regering' 

Commentaar uit het Wetenschappei!Jk ln
stituut. Het WAR-rapport over de basisvor
m;ng laat versch!llende wtleg toe. Zal het 
parlement de belangen van LBO
Ieer/;ngen haag houden, of bezwljken 
voor het geli;kheidsdenken? 

'Het onderw1js is een voortdurende zorg 
van de regenng', zo staat er in de Grand
wet Ouders, besturen, leerkrachten en 
leerlmgen kunnen ervan overtuigd zijn dat 
het de reger1ng ernst is met die zorg en ze
ker met het voortdurende karakter daar
van. Zo voortdurend en zo zorgelijk dat 
het bedreigend wordt. Onderwerp van 
voortdurende zorg te zijn dat voelt zo 
langzamerhand aan als de inn1ge aan
dacht van een overbezorgde moeder 
voor haar opgroeiende kind. 

W1e de, vaak ideologisch onverza
dlgde, l1teratuur over onderWIJSvernieu
Wing volgt merkt dat ook het beklem
mende van die voortdurende zorg met 
een beroep op de Grondwet gerechtvaar
digd word!. Zou dat wei de bedoelmg van 
de Grondwet ziJn? 

Vandaar dat een 1ets ontspannener be
nadering van het schoolwezen aanstonds 
als een veradem1ng overkomt. Oat was in 
het afgelopen Jaar te merken aan de reac
tles op het rapport van de Wetenschappe
lijke Raad voor het Regenngsbeleid 

(WRR) 'Basisvorming 1n het onderwijs'. 
Terwijl voorheen voortdurend blauwdruk
ken van onderwijsstructuren werden ge
presenteerd werd nu dit spoor verlaten 
ten bate van een meer mhoudelijke bena
denng. Hoewel hierdoor de WRR al snel 
op de rand van schending van de inrich
tingsvriJheld van het onderwijs balan
ceerde IS het toch goed om deze poging 
met aandacht te bezien. Aileen al omdat 
het rapport op zijn beurt een paar stappen 
in de goede richting zet. 

WAR-rapport en 'Samen verder' 
De meeste lezers hennneren zich nog de 
striJd rond de middenschool die de uni
forme voortzetti ng van het onderwljs na de 
basisschool zou bieden tot aan het 
zestiende levensjaar. Waarom die mid
denschool? De opgegeven redenen ge
tulgden van een d1epe linkse vroomheid. 
Aile slogans uit de school van Marx, Mar
cuse etc. werden uit de kast gehaald. Heel 
dom, want een aardige vrucht van 
ch risten-democratisch den ken werd zo 
voor bredere consumptie ongeschikt ge
maakt. 

De brochure 'Samen verder' die het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
(WI) 1n 1983 over het voortgezet onderwijs 
u1tbracht poogde nog enkele brokken te 
IIJmen Op grond van grondwetteiiJk en 
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christen-democratisch gefundeerd res
pect voor de vrijhe1d van onderwiJS, en 
voor het mandaat van de school(bestu
ren), pleitte de Wl-brochure voor een ge
leidelijke ontwikkeling van het voortgezet 
onderw1js aanknopend bij de huidige si
tuatie. Zij bood die ontwikkeling het 
perspectief van een eventueel 3-jarig 
voortgezet bas1sonderwijs (VBaO), dat wil 
zeggen dat experimenten en vernleuwin
gen van onderop, zoals wij dat het liefst 
zien, een harmoniserend kader krijgen. 
Onderweg kan dan worden nagegaan 
hoe die ontwikkeling feitelijk het best kan 
veri open. 
'Samen verder' zag de vervanging van de 
2-jarige brugperiode door een eventueel 
3-Jange VBaO als gevolg van de com
plexer wordende maatschappij waarin de 
JOnge mens georienteerd moet raken. De 
beroepenwereld vereist een grotere flexi
bilitelt en algemene training en vorming. 
Het is voor velen goed om een jaar later 
dan nu hun verdere school- en beroeps
keuze te maken. De kans op foute keuzen 
neemt dan wellicht af. 

Het WRR-rapport, dat merkwaardigerwijs 
nergens naar 'Samen verder' verwijst, wei 
naar een rapport uit 1973 van de Wiardi 
Beckman Stichting, sluit in zoverre biJ 'Sa
men verder' aan dat ook ziJ daarin het 
denken over vooropgezette onderwiJS
structuren vervangen wordt door een 
meer functioneel-inhoudelijke benade
ring. Daarbij staan ontwikkeling van on
derop en aansluiting bij de huidige moge
lljkheden voorop. ledereen blijkt dat nu in
eens heel prakt1sch te vinden. Gelukkig 
maar. Voor die ontwikkel1ng wijst ook de 
WRR een perspectief aan, nJ basisvor
ming voor iedereen en u1tgebreider dan 
nu geboden wordt. Deze basisvorming zal 
een cursusduur van drie jaar beslaan. De 
WRR gaat dieper in op de aard van de ba
sisvakken en op vergelijking met het on
derwijs in het bu1tenland. Dit loopt uit op 
een blauwdruk van vakinhoudelijke aard, 
waardoor de aard van de basisvorming 
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van bovenaf wordt bepaald. (Zie hierover 
ook het artikel van drs. K. de Jong Ozn in 
dit nummer.) 

Mensen verschillen 
Het bedenken van blauwdrukken is op 
zich een heel leuk werk. Men zij daarbij 
echter gewaarschuwd voor een vereen
voudiging van de werkel1jkheid. Een van 
de ingewikkeldheden van het Ieven is het 
feit dat mensen verschillen. Voor het on
derwiJS is van belang om te erkennen dat 
leerlingen zowel in intelligentieniveau als 
in soort van intelligentie verschillen. Gelljk
heidsideologen hebben daar moeite mee. 

Socialisme en bureaucratie 
zijn natuurlijke vrienden als 
het over gelijkheid gaat. 

Tevens is het van bureaucrat1sch oogpunt 
gezien eenvoudiger om uit te gaan van 
identieke indiv1duen. Socialisme en bu
reaucratie zijn natuurlijke vrienden als het 
over gelijkheid gaat. D1t betreft niet aileen 
de houding ten opzichte van intellectuele 
verschillen maar ook die tegenover de 
sociaal-culturele contexten waarin men
sen Ieven, de gezinstoestanden, de erfe
lijke of aangeboren eigenschappen van 
mensen. Merkwaardig is dat de volks- of 
nationale eenheidsgedachte die het han
delsmerk van de conservat1even uit de vo
rige eeuw was, ook door socialisten zoals 
de VU-hoogleraar Vos, auteur van een 
voorstudie van de WRR 'Onderwijs op de 
Tweesprong' (zie Christen Democrat1sche 
Verkenningen 1986 nr. 1 ), gedeeld wordt. 
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Vos heeft die conservatieve eenheids
ideeen destijds in zijn voorstudie voor de 
WRR socialistisch gedoopt. Wederom is in 
bureaucratische kringen veel steun voor 
deze vereenvoudigde gedachte te vin
den. Dit conservatieve thema bepaalt in 
het WRR-rapport het vooruitgangsbegrip. 
Vooral om die reden is het WRR-rapport 
voor uitbreiding van de basisvorming. 

'Sam en verder' van het WI van het CDA 
is wat dat betreft veel nuchterder en func
tioneler. Ons rapport signaleert dat de 
maatschappiJ complexer wordt; dat de 
w1sseling van beroep en binnen de beroe
pen veelz1jdigheid vergt; dat uitstel van 
verdere school- en beroepskeuze foute 
keuzen kan vermijden. Daarom pleit 'Sa
men verder' voor uitbreiding van de in de 
basisvorming gegeven kernvakken en 
een nadere verdieping opdat jonge men
sen goed toegerust voor de moderne 
maatschappiJ de school verlaten. 

In het WRR-rapport zijn deze overwe
Qingen in feite uitvloeisels of neveneffec
ten van het ideologische standpunt. Het 
l1jkt wei of' Basisvorm1ng in het Onderwijs' 
dezelfde pennevoerder heeft gehad als 
'Onderwijs op de Tweesprong'. 

Steeds weer stuit men op de 'tale Ka
naans' van de Marx- en Marcuse-cultus. 
Voor de zakelijke 1nhoud van het WRR
betoog kan die toon trouwens best gemist 
worden. Afgezien van dit WRR-rapport is 
er trouwens een ruime hoeveelheid onder
wijskundlge literatuur waaraan men kan 
zien dat de studenten die zich 20 jaar gele
den 1n het l1nkse jargon gewenteld heb
ben nu professoren en wetenschappelijk 
hoofdmedewerkers Z1jn en het jeugdsenti
ment van toen handhaven. Hun taal is niet 
de taal van de gewone sociaal-democraat, 
maar van de JOngens uit de gegoede bur
gerlj d1e 'zich met de arbeidersklasse ge
solidariseerd hebben', overigens meestal 
zonder succes. De Tsjechische schrijver 
Havel heeft hen eens 'de kraaien met de 
gouden poten' genoemd. Hun ideologi
sche oogkleppen ten opzichte van de ver
schillen tussen mensen zijn zelfs schade-
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l1jk voor de mensen van 'de arbeiders
klasse' zoals we nog zullen zien. 

De grote gelijkmaker 
Eind jaren '60 werd, onder invloed van so
ciologisch onderzoek (Van Heek), gespro
ken van een verwerpelijke uniformiteit in 
het onderwiJS. Er werd gepleit voor een 
meer persoonsgerichte benadering. De 
WRR rekent met deze tendens af na ken
nis genomen te hebben van de excessen 
van het individualiseringsproces. Die lei
den tot een verbrokkeling van het klasse
verband, vereenzaming, afname van soli
dariteit, pretpakketten etc. De consump
tiegerichte ideologie van de zelfontplooi
lng heeft 1n het WRR-rapport geen kans. 
Maar nu vervalt de WRR in een ander 
uiterste. Eenheid, gemeenschappelijk
heid, geen afWIJkingen, gel1jkheid, dat zijn 
de slagwoorden. Als je dan leest dat het 
onderw1js het belangrijkste verdelingsme
chanlsme van ongelijke kansen is, de 
1deologische functie van de school geken
merkt wordt als Instrument van de mid
denklasse en de school een terrein blijkt 
waar de stnjd wordt voortgezet die belan
gengroepen 1n de samenleving voeren, 
dan weet Je u1t welke hoek de wind waait. 
En waar wonen de grote gelijkmakers? In 
Zvveden, maar vooral in het Oostblok, de 
DDR en Sovjet-Unie (pag. 168-175 e.v.). 
Deze Ianden worden naast sommige 
westerse staten zoals met name Frankrijk 
als boeiende voorbeelden opgevoerd. Oat 
komt niet bijster vertrouwenwekkend over. 
Veel lezers zullen a priori de pedagogiek 
van een totalitair systeem afwijzen. De on
geduldige reaclte van de 1deoloog op de 
concrete vverkelijkheid mondt uit in de vi
sie dat het gezin een gelijkheidsversto
rende factor is. Die opvatting leidt in 
Oosteuropese staten tot problemen met 
de mensenrechten. Naast het sociale mi
lieu is er ook zo1ets als begaafdheid. De 
verschillen daarin worden in vergaande 
mate be1nvloedbaar geacht. Althans die 
duiding schijnt men aan psychologische 
onderzoeksresultaten te verb1nden. Men 
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gaat uit van de maakbaarheid van het 
leervermogen. Over de erfelijke of aange
boren eigenschappen is het WRR-rapport 
afhoudend. Omdat de mate waarin deze 
een rol spelen niet exact kwantitatief is 
vast te stellen, houdt het er nauwelijks re
kening mee. Wat je niet kan meten bestaat 
niet, zo zou men een vulgair-positivistische 
opvatting kunnen samenvatten. 

Gelijkmakend onderwijs - equally of 
results - tot het zestiende jaar maakt in 
deze visie een volledige vriJe beroeps- en 
schoolkeuze voor allen mogelijk. 

Twee lijnen in het WAR-rapport 
Maar er zit ook een andere denkl1jn in het 
rapport, nJ van hen die uit de praktijk we
ten dat mensen verschillen. Z1j zien dat het 
niveau van het aan allen gegeven onder
wiJS n1et voor iedereen geschikt is. Maar, 
zegt de WRR, different1atie kan spann1ng 
opleveren met rechtvaardigheids- (be
doeld is gelijkhe1ds-AMO) noties. Als aan 
30% van de leerlingen uiteindelijk voorbe
reidend wetenschappelijk onderwijs kan 
worden geboden (een mooie score) dan 
betekent dat, dat zulk onderwijs aan 70% 
van de populatie onthouden wordt (pag. 
12). Een waarheid als een koe, die de 
schriJver van het rapport beknelt. Me 
dunk! 1s hier sprake vc...n een gevoel van 
onbehagen, een w1jze van functioneren 
van het geweten, die om filosofische coun
selmg roept. 

Het WRR-rapport zet, wat te verwachten 
was, de voordelen van ge1ntegreerd 
voortgezet onderwijs breed uiteen. Het 
geeft toe dat recenter onderzoek voor op
llmisme geen aanle1ding biedt. 'Maar met 
enige voorzichtigheid blijft de opvatting 
houdbaar dat een ge1ntegreerd systeem 
van voortgezet onderw1js de onderwijs
kansen van leerlingen niet nadel1g beln
vloedt.' Waarna de verbaasde lezer word! 
toegeroepen: 'De beleidsconsequent1es 
hiervan l1ggen voor de hand' (p. 171). Het 
rapport constateert dat in elk geval 'meer 
begaafde leerlingen uit de lagere milieus 
het meest profiteren van ge'integreerd on-
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derw1js' (p. 170). Hoewel onderwiJskundlg 
onderzoek bij nadere bestudering vaak 
ver beneden de wetenschappelijke maat 
blijft 1 . will en we wei aannemen dat dit een 
redelijk betrouwbare uitkomst is. Vanuit de 
gelijkheidsideologle en de klassementali
telt blijkl in dat geval het knappe arbei
derskind eigenlijk in het centrum van de 
welwillende aandacht te staan. 

Oat type kind mag biJvoorbeeld niet 
meer 1n de 'fuik' van het 'restonderw1js' 
(bedoeld is het lager beroepsonderwijs) 
terecht komen. Oat veel andere leerlingen 
door deze voorkeur in de kou komen 
spreekt mmder aan. AI constateert de 
WRR wei dat 'te lang doorgevoerde ge
meenschappelljkheid de vorm1ng van zo
wel hoog als laag begaafden nadelig 
be1nvloedt'. Maar hier spreekt een andere 
liJn, minder 1deologisch gebonden. Grap
plg is dat de klasse-ideologen met hun 
voorkeur in Ieite de arbe1derskinderen 
met de gunstige erfelijke aanleg bevoor
delen. De zwakkeren !ellen lang niet zo 
mee. Het socialistisch denken z1t vol on
verwachte tegenspraken. 

De gelijkmakers hangen nog erg aan het 
oude m1ddenschool-denken. ZiJ doen dan 
ook hun best om het lager beroepsonder
wijs (LBO) weg te schriJven. Daar kom Je 
op grond van je m1l1eu in een fuik terecht, 
aldus deze gelijkheidsideologen met hun 
eenzijd1ge voorkeur voor het knappe ar
beiderskind. De voorstanders van een an
dere, meer real1stische liJn. eveneens dUI
delijk 1n het WRR-rapport te onderkennen. 
pleiten daarentegen voor een herwaarde
ring van het LBO. ZiJ z1jn voor gelijkwaar
digheld tussen AVO (Aigemeen Vormend 
Onderwijs) en LBO zoals 'Samen verder' 
dat ook bepleitte. 

De merkwaardige voorkeur voor het 
AVO 
Het 1s e1genlijk merkwaardig hoezeer 

1 Har1s Freudentral De orwn over cJe bas1svorm1ng 
NRC. 5 12 85 
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overheidsrapporten of adviezen aan de 
overheid vooral versterking varr het AVO 
als vernieuwing zien. En toch zijn er btjna 
evenveel LBO- als AVO-scholen (1300 te
genover 1400). Het LBO heeft dus recht 
op een e1gen aandeel in de overheids
zorg. In ondernemerskringen wordt trou
wens geklaagd over het feit dat de regel
gev~ng van het LBO te zeer een afgeletde 
is van d1e voor het AVO. Zo behandelt de 
overhe1d het LBO zelf al jaren als reston
derwijs. 

Het LBO moet u1t de negat1eve hoek. Er 
zijn niveauverschillen en er zijn verschillen 
1n de aard van de begaafdheden. Er ziJn 
denkers en doeners. De laatsten voelen 
z1ch b1j AVO ongelukkig. Zij voelen zich 
wei thuis biJ praktijkvakken. Het LBO heeft 
al zeer geleden onder een te sterke uitbrei
d~ng van AVO-vakken zonder geltjktijdige 
verbeten ng van het beroepsvoorberet
dend onderwiJS. 'Samen verder' zegt: 'het 
onderwijs mag de leerling niet te lang af
houden van het daadwerkelijk participe
ren 1n maatschappelijke zinriJk geachte 
act1viteiten'. Er is biJ veelleerlingen, vooral 
1n MAVO en LBO, een enorm motivatle
probleem. De WRR erkent dat de alge
mene vorming voor velen al te lang duurt. 
Een langere leerweg zal dat probleem 
kunnen verhevigen. De WRR constateert 
dat de meeste docenten in het LBO van 
mening z1jn dat de AVO-vakken rampzal1g 
ztjn voor de werkers met de handen. Velen 
haken voortijdtg af. 

Falen IS veel ernstiger dan het bereiken 
van een uit AVO-oogpunt bezien lager 
e1ndniveau. Het Criminologische lnstituut 
van de Universiteit van Gron1ngen publi
ceerde onlangs2 voorlopige resultaten 
over een onderzoek naar de school als cn
minogene factor. In plaats van de oude 
leuze 'bouw scholen, sluit gevangenissen' 
zijn hun bevindingen samen te vatten als: 
'maak grotere scholen met een uniform, 
ge1ntegreerd onderwijsprogram en bouw 
dan meteen maar extra gevangenissen'. 

Deze onderzoekers zien dat de school 
de lastige sp1jbelaars gewoon Iaten zwem-
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Vooral AVO-vakken 
stimuleren bij LBO-ers het 
verzet tegen de school. 

men, bl1j dat ze weg zijn. En wie op school 
faalt, heeft een veel grotere kans op het 
vervallen tot delinquent gedrag. Vooral de 
AVO-vakken stimuleren bij LBO-ers het 
verzet tegen de school. Het drop-out per
centage blijkt bij het MAVO trouwens nog 
hoger te ltggen dan b1j het LBO. Diegenen 
die in het WRR-rapport de anti-LBO, pro
integratielijn voorstaan, hebben, aldus de 
Groningse criminologen, kennelijk de 
doelgroep n1et geraadpleegd. Dit soort 
commentaren dienen serieus te worden 
genomen Ze zijn belangrijk genoeg om 
aile in de weg staande tdeologische nm
ram te doorbreken. 

Pleidooi voor gelijkwaardigheid 
De meer aan de werkelijkhe1d georien
teerde lijn in het WRR-rapport constateert 
dat het nergens 1n Europa mogelijk was 
om aile kinderen van 12-16 jaar in een 
ge·lntegreerde school met een uniform 
programma op te vangen. Daarom wordt 
vanuit deze lijn gepleit voor een school 
waar beroepsvoorbereiding hand in hand 
gaat met algemene vorming. Daarnaast 
zal op den duur een school voor basis
vorm~ng-alleen ontstaan. Een soort Voort
gezet Basis Onderwijs (VBaO) van het 

2 H.B Ferwerda Leerlrngen van het LBO maatschappe
lrJk perspectref en hun reactres. F P H Drtksterhurs en 
J A. Nrjhoven. 'LBO-onderwrJS en delrnquentre· Crrmrno
log,sch lnstrtuut Gronrngen 1986 
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type dat minister Deetman destijds al voor 
ogen stond. In de vierjarige beroepsvoor
bereidende school kan een vervlechting 
van theorie en prakt1jkvakken ontstaan. 
De basisvorming is van hetzelfde niveau 
als in de VBaO-school zodat beide oplei
dingen toegang verlenen tot vervolgon
derwijs. De beroepsvoorbereidende 
school kan echter soepeler met een eenJa
rige opleiding tot 'aankomend vakman' 
worden afgesloten. Ook aanslu1ting op het 
leerlingenstelsel is mogel1jk. 

Dit LBO nieuwe stijl geeft ruimte voor 
speciale didactische werkvormen die ziJn 
toegesneden op de leerlingen, die de op
tie van een snelle beroepskeuze open wil
len houden. Deze kinderen hebben im
mers hun eigen benadering nodig, goed 
gestructureerde lessituaties, concreetheid 
e.d. 

De voorzitter van de WRR-studiecom
missie prof. Schuyt stelde voor EO-Tijd
sein3 dat de herwaardering van het be
roepsonderwljs een van de belangrijkste 
verlangens van het rapport is. Door de 
combinatievariant (LBO-nieuwe stijl) wor
den onderwijs, overheid en bedriJfsleven 
uitgedaagd om er iets moois van te ma
ken, aldus Schuyt. Hij spreekt over een af
sluiting van het nieuwe LBO na 5 jaar. Een 
op die wijze hervormd LBO zal aantrekke
lijker worden en het odium van 'restonder
wijs' verl1ezen. Kinderen zullen, net als nu 
al de kinderen uit culturele minderheden 
doen, op positieve gronden voor deze va
riant kiezen. Ook als je later naar het VWO 
w1lt doorstromen is er niets wat je als LBO
er 1n de weg staat. Terecht zegt Schuyt dat 
niet aileen voor de knappen maar ook 
voor die 70% MAVO/LBO-ers iets goeds 
gedaan moet worden. De voorzitter van 
de WRR, prof. Albeda, beklemtoonde in 
een NOS-interview4 dat zij die vroeg kie
zen voor techniek en handvaardigheid 
moeten kunnen doorstromen naar ver
dere vormen van onderwijs. 

LBO-nieuwe stijl (combivariant) en 
VBaO of Basisvormingsschool krijgen zo 
eenzelfde status en zelfde mogelijkheden. 
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En voor de niet zo studieuze types geldt: 
'Ais uit de huidige jeugdwerkloosheid een 
zaak duidelijk naar voren komt is het wei 
dat voor MAVO- en LBO-schoolverlaters 
het niveau van aankomend vakmanschap 
een eerste vere1ste is' (p. 55. WRR). Niet 
aileen de doorstroming naar verder on
derwiJS 1s van belang maar ook de toe
rusting van zovelen die zich na verstnjken 
van de leerplichtige leeftiJd al spoedig op 
de arbe1dsmarkt melden. 

De niveaus van de basisvorming 
Vanwege de verschlllende keuzen van 
leerlingen na hun 16e Jaar bestaat er span
ning tussen de eisen aan algemene vor
ming enerzijds en die aan beroepsoplei
ding anderz1jds. De voorstellen van de 
WRR lopen hier te gemakkelijk overheen. 
Althans, men lost de genoemde spanning 
niet echt op. 

Ten aanz1en van het voor ieder geldend 
eindniveau van basisvorming wordt ge
meld dat de meeste docenten dat wei zien 
zitten, ziJ het dat de meeste LBO-docenten 
het B-niveau (gemiddeld LBO-n1veau) 
daarvoor aanwijzen. De WRR doet net of 
dus het hogere C-niveau wei geschikt is 
voor iedereen. Slechts een minderheid 
van de LBO-Ieerlingen haalt het C-niveau. 
Doorvoeren van zo'n niveau van basisvor
ming vergroot in een klap het percentage 
falers. drop-outs. Merkwaardig is dat de 
WRR zelf verwacht dat 'een verrassend 
grote groep leerlingen een 1n kwalite1t ver
hoogde basisvormmg niet meer kan vol
gen' (p. 64). De WRR vermeldt zelf schat
tmgen van rond 1/4 (p. 182, 153). 

Een andere groep zal zo'n vorming niet 
kiezen, omdat zij 'zich willen specialiseren 
ter verbetering van hun concurrentieposi
tle op de arbeidsmarkt'. Het is nogal hard
vochtig om dan toch voor het C-niveau te 
blijven kiezen. En zelfs zo star en stijf dat 
de vrije ruimte in de lesroosters, extra te 
creeren uren en een extra leerjaar moeten 

3. 19·2·"86 
4 18·2· 86 
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worden benut om toch maar ieder op dat 
C-n1veau te verheffen. En dan nog wei 1n 
14 in plaats van 6 vakken. Zodoende bl1jft 
aileen voor goede LBO-Ieerlingen ruimte 
voor beroepskwalificatie. De niet zo 
knappe LBO-Ieerlingen verlaten na hun 
16e Jaar de school als faler of als iemand 
met een C-diploma maar zonder enige be
roepsvoorbereid~ng, laat staan als 'aanko
mend vakman'. 

De WRR zoekt voor een grote categorie 
leerlingen naar de kwadratuur van de cir
kel: een hoog niveau van algemene basis
vorming (helaas met hoogstens slechts 
10% beroepsorienterende vakken daarin) 
en een verbeterd beroepsvoorbereidend 
onderwijs. En dat samen b1nnen de gren
zen van de leerplicht. 

We moeten constateren dat de WRR 
dus nog net tot een echte keuze is geko
men voor de LBO-Ieerlingen. In tegen
deel. Waar de meer realistische lijn het 
aanvankel1jk van de tegenstanders van 
het LBO gewonnen heeft, daar wordt die 
winst nu zo ingevuld dat de LBO
Ieerlingen in grote meerderheid het loodje 
zullen leggen. Oat IS gewoon niet fair. Uit
eindelijk komt men zodoende aileen op 
voor de sterken. En voor de sterksten is er 
ook nog het verpl1chte aanbod van het 
nog hogere 0-niveau. 

Beoordeling 
Het WRR-rapport heeft door de keuze van 
een andere invalshoek, vakinhoudel1jk in 
plaats van gericht op de structuur van het 
schoolsysteem, open1ng voor praktische 
ontwikkelingen geschapen. Men zou wil
len dat de ideeen van de Raad in een aan
Zienlijk minder ideolog1sche verpakking 
gepresenteerd waren. Daardoor worden 
immers onnodige barrieres opgeworpen. 
In feite pleit de WRR echter voor een ont
wikkeling vanuit het huidige stelsel en wijst 
ook aan hoe dat dan kan. lnvoering van 
een basisvorming heeft m.i. een kansver
bredend effect binnen elk schooltype. Bin
nen het LBO wordt met zeer gemengde 
gevoelens en grote achterdocht naar deze 
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De combivariant moet de 
ruimte krijgen ten behoeve 
van aile LBO-ers en niet 
voor slechts een 
minderheid. 

voorstellen gekeken. Het moet de betrok
kenen echter niet ontgaan dat de combi
variant voor het LBO veel meer kansen 
geeft dan middenschool of VBaO. Maar 
dan moet die variant ook de ruimte krijgen 
ten behoeve van aile LBO-ers en niet voor 
slechts een minderheid van hen zoals het 
PCO vreest. 

Voorts moet het LBO, omdat het volle
dige basisvormingspakket op beide ni
veaus aangeboden dient te worden, een 
basisvormingsrichting aan aile scholen 
verbinden. Na deze twee jaar kunnen 
LBO-Ieerlingen dus kiezen voor de combi
variant (op beide niveaus) of voor een 
derde jJ.ar waarin de basisvorming puur 
(eveneens op beide n1veaus) kan worden 
afgemaakt. Daarna kan worden door
gestroomd. Hoofdbezwaar tegen het 
WRR-rapport is de veel te hoge keuze 
voor het minimum basisniveau. Daardoor 
zou stellig de beroepsvoorbereiding wor
den gesmoord. Althans voor de minder 
snelle leerders. 

Concept Voorstel van Wet 
De m1nister heeft er intussen geen gras 
over Iaten groeien. Zeer recent is een 
concept-voorstel van wet bekend gewor
den dat de invoering van de basisvorming 
beoogt. 

Dit concept-voorstel komt tegemoet aan 
het hoofdbezwaar dat tegen de WRR
voorstellen moest worden ingebracht. Het 
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algemene minimumniveau voor de basls
vorming IS h1er niet het C-niveau maar een 
enigszins verrijkt B-niveau (het niveau dat 
veru1t de meeste LBO-ers halen). Daar
naast resteert het hogere D-niveau voor 
de snelle leerders. De combivanant laat 
toe dat indiv1duele leerlingen van be
paalde vakken worden vrijgesteld (bij
voorbeld de tweede vreemde taal of mu
Ziek) teneinde op de belangrijkste vakken 
het mmimumniveau wei te halen. Dit laat 
de vrije ruimte, het eerste leerJaar e. d. on
gemoeid. De beroepsvoorbereiding schiJnl 
zodoende niet te worden opgeofferd. Te
vens verliest het LBO z' n fuik-karakter om
dat ook de snelle leerder na twee jaar ziJn 
basisvorming 1n het derde leerjaar kan af
ronden. Het concept laat zelfs ruimte voor 
hen die dat 1n twee jaar al presteren. Voor 
w1e dat nodig heeft kan de leerweg in de 
comb1variant overigens tot vijf jaar worden 
verlengd. Wie in de toekomst z' n kind naar 
een LBO/Bavo (basisvormings)school 
stuurt laat dus aile ruimte open voor 
doorstroming naar beroep of vervolgon
derwijs. Afhankelijk van de hoeveelheid 
vakken die op het hoogste (D) niveau wor
den afgesloten is verdergaan naar de 
vierde klas van VWO of van HAVO moge
iljk. Uiteraard ZIJn er aansluitingen op 
MBO en leerlingenstelsel. We nemen aan 
dat de minister geen kwaliteitsverlaging 
van de beroepsvoorbereidende richting 
van d1t nieuwe LBO op het oog heeft. ln
dlen dat zo IS, dan komt het LBO in een 
gunstiger posit1e dan het MAVO en kan 
verwacht worden dat de WRR-wens dat 
leerlingen die tussen AVO en LBO k1ezen 
vaker hun keuze op het LBO Iaten val len in 
vervullmg gaat. Het komt er voor de scho
len op neer dat het bestaande LBO in elk 
geval met een Bavo-richting wordt Ultge
breid. De tijd zalleren of de voorkeur van 
de leerlingen zich richtmg Bavo zal ontwlk
kelen of niet. Een eerl1jke concurrentie bin
nen een volwaardig schooltype. 

Het zou goed zijn om dan ook de betite
lmg 'lager' door 1ets passenders te vervan
gen, teneinde geheel met het oude imago 
af te rekenen. 
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Tweedeling? 
Als men de ontwikkeling van het school
wezen beziet dan bl1jkt dat er een drietal 
belangriJke schooltypen overbl1jven de 
AVOIVWO scholengemeenschappen, de 
LBO-nieuwe st1jl met basisvormingspoot 
en de zelfstandige MAVO. Ongeveer in een 
kwantitatieve verhouding van 500, 700 en 
600. Daarnaast blijven well1cht nog een 
70-tal categorale VWO- of HAVO-scholen. 
Daar hoeft niemand ideolog1sch bezorgd 
over te zijn 5 Nochtans spreekt deze en 
gene over een 'dreigende tweedelmg in 
het onderwijs'. Van zoiets kan echter ai
leen sprake ziJn als de wedewjdse door
strommg tussen onderwijsinstellingen ge
blokkeerd is. Die blokkade wordt 1n het 
nieuwe concept-voorstel van wet echter 
opgeheven. 

Voortdurende zorg 
De voortdurende zorg van de regering 
wekt de laatste Jaren bezorgdheid bij 
besturen en docenten. Hele takken van 
onderWIJS vrezen ondergeploegd te wor
den. Ook nu wordt. naar aanleiding van 
het WRR-rapport, nog van 'sterfhUiscon
struclies' gesproken. De uitwerking van 
de plannen door de min1ster kunnen ech
ter ook pos1t1ef worden gedu1d 6 Onder
wiJshervormmg is een ontzettend span
nende en spannmg-oproepende bezlg
heid. Het zou erg belangnJk ZIJn als de mi
nister op de hem eigen toon van krachtda
digheid d1egenen bijviel die de positieve 
u1tleg van zijn wetsvoorstel geven: Zorg 
voor de ontwikkelmgsmogelijkheden voor 
leerlingen die z1ch, binnen de leerpl1chtige 
leeftiJd goed op een beroep willen voor
berelden; verbredmg van het LBO opdat 
de doorstroming naar verder onderwiJS 
niets 1n de weg wordt gelegd. Men is vaak 
bedrogen uitgekomen. Nu moet du1del1jk 
worden dat het LBO werkeltjk in ere is her
steld. (A.M.O.) 

5 Jos ,·;m Ku11k en N1co va,n Kessel Our1el over ophelf!Cl'J 
ollus·c ITS N•rneger1 1986 

b Althans 1nd•er1 ne vervlccht•ng van AVO cr1 bcroepsor1 
ocrw:JS onvcrkort 1n stc:.nd biiJit of ;ells verbcterd v•.orclt 
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dr. K.J. Hahn 

Midden-Europa: 
spook of realiteit? 

Sinds enkele jaren wordt achter en naast 
de discussie over de allesbeheersende 
Oost-West-problematiek in steeds toene
mende mate over Midden-Europa ge
sproken - een term die na het neerlaten 
van het IJzeren Gord1jn niet meer gebruikt 
werd. Toen sprak men aileen nog maar 
van West-Europa en Oost-Europa. Van
daag wordt over Midden-Europa in Ame
rika, Frankrijk, Duitsland, ltalie, in Belg1e 
en Nederland, natuurlijk in Oostenrijk, 
maar ook in de kringen van de dissidenten 
in de Oost-, pardon Middeneuropese ian
den zoals Polen, Tsjechoslowakije, Hon
garije en Joegoslavie gedebatteerd. Hoe 
is dit te verklaren? 

Prof. H. Brugmans schreef in 'De Stan
daard' van Brussel een artikel onder de ti
tel 'Midden-Europa - een droom?' De 
Amerikaan Timothy Garton Ash vroeg zich 
in een lange beschouwing in de 'New 
York Times Review' af of Midden-Europa 
nog bestaat? Het essay werd in drie 
zaterdag-edities in de 'Volkskrant' afgelo
pen jaar oktober onder de titel 'Bestaat 
Midden-Europa' gepubliceerd en lokte 
meteen een discussie in de Nederlandse 
pers uit. Mr. Heldring gaf aan zijn artikel de 
titel: 'Midden-Europa: een onschuldige 
droom?', waarop de Tsjechische publi
ciste, die in ons land leeft, Jana Blahova, 
van haar kant nog de vraag er aan toe-
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voegde, of Midden-Europa een nachtmer
rie was. 

Maar ook de dissidenten in de commu
nistische Ianden van deze zone nemen in 
sterke mate aan deze discussie deel. Mi
lan Kundera, de bekende romanschrijver, 
betreurt het dat Midden-Europa door de 
instelling van de marxistisch-leninistische 
regimes leeggezogen werd en zijn sub
stantie verloor. De vice-burgemeester van 
Wenen, dr. Busak organiseerde vier jaar 
geleden een internationaal congres over 
'Midden-Europa' dat volgens de organi
satoren niets te maken had met 
Habsburg-nostalgie of met politieke pro
jecten. Het was slechts een bezinning op 
de cultureel-historische banden die deze 
Ianden aan beide kanten van de ideologi
sche scheidslijn nog steeds verbinden. 
Niemand minder dan Milovan Djilas ge
looft hieraan ook nog sterk. In ltalie be
klemtoont dit sinds jaren de german 1st aan 
de universiteit van Tries!, Claudio Magris 
in vele artikelen. Dit culmineerde in een 
werkelijk origineel initiatief: hij trok met een 
paar vrienden naar de bron van de Don au 
in net Zwarte Woud en volgde de loop van 
de Donau, gedeeltelijk op een vlot drij
vend, tot aan de monding in de Zwarte 
Zee. Hij beschreef de reis met uitvoerige 
schetsen van de geschiedenis, de cultuur 
en de realiteit van aile Ianden aan de Do-
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nau, van de befaamde 'Donauraum' dus, 
in een boek onder de titel 'Danubio' (Do
nau), dat verleden jaar oktober verscheen 
en meteen twee oplagen beleefde. 

Politiek 
Er is dus iets aan de hand met Midden

Europa. Maar wat? Dit is uitermate moeiliJk 
te beantwoorden. Allereerst zit er een 
grate moeilijkheid in de vraag waar 
Midden-Europa begint en waar het op
houdt: hoort Duitsland erbij? Misschien 
Oost-Duitsland, misschien Beieren, zeker 
niet het Rijnland - hoewel sommigen in 
het Westen beweren, dat West-Europa bij 
Emmerich begint. In het algemeen z1jn de 
slavische volkeren van Midden-Europa 
van mening dat Du1tsland er niet bij hoort, 
Oostenrijk beslist wei. Dus komt men tot 
de conclusie dat Midden-Europa tussen 
Duitsland/West-Europa en het Russische 
Rijk ligt. De tweede vraag is: de slavische 
wereld, de Oostenrijkse invloed daarop, 
Hongarije, Roemenie, ze zijn wei onder
ling door historische banden en culturele 
verwantschap, niet in het minst door het 
christendom, verbonden en daarmede 
ook met Europa. Maar er zijn ook niet ge
ringe tegenstellingen, ja conflicten, die 
voor een deel ook van ouds bestaan: en 
vandaag weer virulent worden, bijvoor
beeld tussen Hongaren en Roemenen, 
Kroaten en Serviers, Polen en Tsjechen, 
Hongaren en Slowaken, Tsjechen en Duit
sers, Polen en Duitsers. Zeker, veel is in 
beweging gekomen, maar dit soort span
ningen karakteriseert ook vandaag nog 
deze gehele ruimte van Midden-Europa. 

Ons interesseert hier wat dit alles poli
tiek betekent. Het zou te simplistisch zijn te 
geloven dat men deze bezinning open de 
behoefte aan 'Midden-Europa" achter het 
IJzeren Gordijn als hefboom zou kunnen 
gebruiken, om het Russische blok open te 
breken. De harde feiten, de macht van 
Moskou, maken dit tot een illusie. Wei kan 
het op lange termijn in het belang van 
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deze Ianden, onafhankelijk van hun ver
bondenheid in een ander bondgenoot
schap, van betekenis zijn deze waarden 
meer tot gelding te brengen. Waarden die 
ze altijd met het geheel van Europa ver
bonden hebben. Dan zouden ze weer 
meer 'Midden-Europa' van vroeger en 
minder 'Oost-Europa' van vandaag zijn. 

In een merkwaardige parallelliteit met 
deze meer cultureel-geestelijke tenden
sen ontwikkelden sommige van de 
Oosteuropese regeringen de theorie van 
de 'Kleine Ianden', dat wil zeggen de ge
dachte dat de kleine Ianden in het Oosteu
ropese bondgenootschap een eigen rol 
kunnen vervullen tussen de twee grote 
mogendheden om de ontspanning te be
vorderen. Ze voelden zich zelf niet prettig 
met Russische raketten op hun gebied. 
Moskou keerde zich, in een lang artikel in 
de 'Pravda' 1n de zomer van 1985, fel te
gen deze poging van kleinere bondgeno
ten, een zelfstandige, eigen rol te spelen. 
Dit werd als 'imperialistische penetratie' 
gebrandmerkt. Dit is een zeer duidelijke 
bevestiging dat in dit 'M1ddeneuropees' 
gebied iets in beweging gekomen is. Het 
is zeer de moeite waard dit nauwkeurig te 
volgen en eventueel in de politiek, in de 
Europese 'Ostpolitik' daarmee rekening 
te houden. Het zou echter zeer bedenke
lijk zijn als men daarbij de visies van krin
gen van de Westduitse SPD zou volgen, 
die bewust op een nauwere samenwer
king tussen de Westelijke Ianden van 
Midden-Europa en de Oostelijke Ianden 
van Midden-Europa aansturen, om op 
deze wijze een soort veiligheidszone, vre
deszone, tussen de twee blokken of bond
genootschappen te construeren. 

Hier staan dus twee verschillende poli
tieke interpretaties van het Midden-Euro
pa van vandaag tegenover elkaar. Men 
moet dus voorzichtig zijn, maar, zoals de 
theoloog Karl Rahner zei: 'voorzichtigheid 
is een modus van het handelen. Ze kan 
het handel en niet vervangen'. 

Chnsten Democrat1sche Verkennmgen 3/87 



Technologlobclclrl 

Prof.dr L.B.M. Mennes 

Technologie en 
ontwikkeling 

Het is van het grootse belang dat ontwik
kelingslanden de introductie en versprei
ding van nieuwe technologieen nauwge
zet volgen. Prof. Mennes schnjlt dit artikel 
in de sene over technologie-beleid. In het 
februarinummer leverde prof. Van Me/sen 
het eerste stuk over dit onderwerp. Prof. 
Mennes verwacht dat met name in de zo
genaamde nieuwe geindustrialiseerde 
Ianden de e/ektronica-industrieen relatief 
snel zu/len verspreiden. 

De introductie en verspreiding van nieuwe 
technologieen zullen in de toekomst een 
einde maken aan de traditionele gedach
tengang over de internationale arbeids
verdeling. Door middel van automatise
ring van produktieprocessen zullen de 
kostenvoordelen van ontwikkelingslan
den die verband houden met goedkope, 
ongeschoolde arbeid in aanzienlijke mate 
gereduceerd worden. Dit kan leiden tot 
negatieve gevolgen voor de werkgele
genheid in ontwikkelingslanden. Ander
zijds zullen door toepassing van de 
nieuwe technologieen zowel de arbeids
als de kapitaalproduktiviteit toenemen. De 
ontwikkelingslanden zullen om hun inter
nationale concurrentiepositie te handha
ven het introductie- en verspreidingspro
ces van de nieuwe technologieen nauw
gezet moeten volgen en passende maat-
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regelen voor toepassing moeten treffen. 
De overdracht van technologie vindt 

voornamelijk plaats tussen ondernemin
gen in verschillende Ianden, vooral via di
recte investeringen en joint ventures. 
Goede onderwijs- en trainingspro
gramma's zijn essentieel om dit over
drachtsproces succesvol te Iaten verlo
pen. 

De overheid en het bedrijfsleven zowel 
in de ge·lndustrialiseerde Ianden als in de 
ontwikkelingslanden hebben bij de toe
passing en verspreiding van nieuwe tech
nologieen een belangrijke rol te spelen. 
Zoals in het recente W.l.-rapport 'Wereld
economie en Ontwikkeling' benadrukt 
wordt, moet dit eigenli* een onderwerp 
van de ontwikkelingsdialoog tussen ont
wikkelingslanden en de gerndustrialiseer
de Ianden zijn. Zowel overheden als het 
bedrijfsleven moeten zich bij het nemen 
van hun verantwoordelijkheden ten aan
zien van deze processen Iaten leiden door 
overwegingen van gerechtigheid en soli
dariteit. Het gaat hierbij om voldoende 
kansen op overdracht van relevante tech
nologieen, om voldoende ondersteuning 

Prof Dr. L.B.M. Mennes (1934) is hoogleraar ontwikke
llngsprogrammering aan de Erasmusuniversite1t Rotterdam. 
Tevens IS hiJ voorzitter van de direct1e Nederlands Econo
mlsch lnst1tuut. 
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bij het opbouwen van fysieke en institutio
nele infrastructuur en om een beperking 
van protectionistische maatregelen. 

Nieuwe technologieen en ontwikke
lingslanden 
In de laatste vijfentwintig jaren is er in de 
ge"industrialiseerde Ianden een groat aan
tal nieuwe technologieen tot stand geko
men die oak een belangrijke invloed op de 
economieen van de ontwikkelingslanden 
hebben of zullen krijgen. Onder technolo
gie wordt verstaan een methode om iets te 
doen of tot stand te brengen; hiervoor zijn 
nodig: informatie betreffende de me
thode, de middelen (machines, gereed
schap) om deze methode toe te passen en 
beg rip hoe de methode functioneert. 

Tot deze nieuwe technologieen worden 
o.a. gerekend ontwikkelingen in de 
b1otechnologie zoals biochemie, microbi
ologie en genetica; materialen-technolo
gle zoals de ontwikkeling van kunststofve
zels; elektronica, micro-elektronica als
mede het gebruik van computers in auto
matische produktieprocessen en informa
tieverwerking; lasertechnologie, bio-ener
gie en zeebodemmijnbouw. 

Verspreiding van het gebruik van deze 
technologieen zal een beslissende in
vloed hebben op de huidige methoden 
van produktie, transport, communicatie, 
distributie, alsmede van onderwijs en 
opleiding, niet aileen in de ge"lndustriali
seerde Ianden maar oak in de ontwikke
lingslanden, met name de economisch 
wat meer geavanceerde Ianden in Azie en 
Latijns-Amerika. 

De nieuwe technologieen kunnen posi
tieve en negatieve effecten hebben op de 
economieen van de ontwikkelingslanden. 
Enerzijds is het te verwachten dat de be
treffende technologieen een belangrijke 
rol zullen spelen bij het versnellen van het 
tempo van economische groei in ontwik
kelingslanden. Met name zal de arbeids
produktiviteit in de verschillende produk
tieve sectoren toenemen. Zo zullen in vele 
ontwikkelingslanden de efficientie en pro-
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duktiviteit in de landbouwsector, door 
middel van de nieuwe technologieen kun
nen toenemen. Voorbeelden zijn onder 
andere de ontwikkeling van nieuwe varie
teiten van rijst, graan en groentes, als
mede meer efficientie in landbouwtech
nieken, inclusief het gebruik van land en 
water, in methoden van opslag van land
bouwprodukten en in het gebruik van 
energie. Wei moet worden benadrukt dat 
de technologieen gebaseerd op blolo
gisch onderzoek verdere aanpassingen 
op nationaal en lokaal niveau behoeven, 
voordat zij op grotere schaal met succes 
kunnen worden toegepast. 

Een ander punt dat bijvoorbeeld bij een 
mechanische technologie als irrigatie 
speelt, is dat niet aileen het technische 
probleem van het creeren van een grater 
aanbod van water moet worden opgelost, 
maar oak de organisatorische en institutio
nele problemen van de verdeling van het 
water over de boeren en van het onder
houd van het irrigatiesysteem 1. 

Wat betreft de industriele sector zal de 
verspreiding van met name micro-elektro
nica en de daarmee verbonden informa
tie-technologieen in ontwikkelingslanden 
niet aileen de produktieprocessen maar 
oak de produkten zelf transformeren. Dit 
kan leiden tot een aanzienlijke verhoging 
van de produktiviteit van produktiefacto
ren die schaars zijn in ontwikkelingslan
den, zoals hooggeschoolde arbeid. Bo
vendien is de elektronica-industrie oak ge
kenmerkt door een snelle groei van de ka
pitaalproduktiviteit, hetgeen van groat be
lang kan zijn voor de groeimogelijkheden 
van kapitaalarme ontwikkelingslanden. 

Anderzijds kunnen de nieuwe technolo
gieen oak negatieve gevolgen voor de 
ontwikkelingslanden hebben, met name 
voor de werkgelegenheid en hun concur
rentievermogen. Zoals bekend lokalise
ren transnationale ondernemingen vaak 
arbeidsintensieve (delen ·;an) produktie-

1 Anne Booth and R.M. Sundrum. Labour Absorption tn 
Agriculture. Oxford Un1vers1ty Press. Oxford 1985. 
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Automatisering schaadt het 
concurrentievermogen van 
ontwikkelingslanden. 

processen 1n ontwikkelingslanden om op 
deze wijze voordeel te trekken uit de loon· 
verschillen met de ge1ndustrialiseerde ian
den. Deze internationale arbeidsverdeling 
heeft duidelijk bijgedragen aan de in
dustriele groei in de ontwikkelingslanden. 
Automatisering kan leiden tot verminde
ring van deze kostenverschillen waardoor 
er een eind kan komen aan dit ontwikke
lingspatroon, niet aileen in de elektroni
sche industrie, maar ook in andere ar
beidsintensieve industrieen als textiel, kle
ding en schoeisel. 

In een recente toekomststudie over de 
kledingindustrie wordt het zeer wei moge
lijk geacht dat in de ge·lndustrialiseerde 
Ianden de groei van de produktiviteit in 
deze sector door een snelle verspreiding 
van op micro-elektronica gebaseerde in
novaties aanzienlijk zal toenemen van 3 
procent per jaar in de jaren zeventig tot 5 a 
7 procent in de toekomst2. Dit hoeft na
tuurlijk niet zonder meer tot een verslech
tering van de concurrentiepositie van de 
ontwikkelingslanden te leiden. Veel zal 
daarbij afhangen van de mate waarin 
deze Ianden zeit in staat zullen zijn om der
gelijke innovaties door te voeren. Het staat 
vast dat de kansen van de zogenaamde 
Newly Industrializing Countries (NICs) in 
dit opzicht aanzienlijk grater zijn dan die 
van de armere en mogelijk nieuwe produ
centen. Zeer waarschijnlijk zal deze ont
wikkeling de werkgelegenheid in de kle
dingsector in de ontwikkelingslanden ne
gatief be"lnvloeden. Aan de andere kant 
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zal het een vanwege concu rrentiepositie 
en betalingsbalansoverwegingen nood
zakelijke weg blijken te zijn. Bij een en an
der wordt wei verondersteld dat in de 
ge"lndustrialiseerde Ianden de protectie in 
de kledingindustrie niet zal toenemen. 
Overigens zijn er tot nu toe geen empiri
sche indicaties dat de toepassing van 
nieuwe technologieen in de ge"lndustriali
seerde Ianden de uitvoer van fabrikaten 
door ontwikkelingslanden nadelig 
beinvloedt3. 

Het staat vast dat de introductle en ver
spreiding van de nieuwe technologieen 
- met name micro-elektronica - in toe
nemende mate gaat plaatsvinden en wei 
allereerst in de ge1ndustrialiseerde ian
den. Het tijdpad van deze processen ver
schilt van sector tot sector en is moeilijk te 
voorspellen. Het is van het grootste be
lang - met name voor de groep van ont
wikkelingslanden die voor hun economi
sche groei in toenemende mate afhanke
lijk zijn van de uitvoer van fabrikaten - dat 
de ontwikkelingslanden deze processen 
nauwgezet volgen en tijdig passende 
maatregelen nemen voor verspreiding 
van dezetechnologieen binnen hun eigen 
economieen. Het is echter te verwachten 
dat verspreiding van de nieuwe technolo
gieen slechts in die ontwikkelingslanden 
plaats zal kunnen vinden waar voldoende 
absorptiecapaciteit in de vorm van techni
sche kennis, inkomen per hoofd van de 
bevolking, en fysieke en organisatorische 
infrastructuur aanwezig is4 

2 Kurt Hoffman. 'Clothing, Ch1ps and Compet1t1ve Advan
tage. The Impact of M1croelectron1cs on Trade and Pro
duction 1n the Garment Industry', World Development. 
Vol 13. no. 3, March 1985 

3 'Impact of new technolog1es on trade and development 
some prel1m1nary f1nd1ngs'. UNCTAD Bulletm. no. 225. 
September/October 1986. 

4 Kurt Hoffman. 'M1croelectron1cs. International Competi
tion and Development Strateg1es: The Unavoidable Is
sues' 
Luc Soete. 'International D1ffus1on of Technology, ln
dustnal Development and Technological Leap-froggmg': 
be1de 1n World Development. Volume 13, no 3. March 
1985 
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De overdracht en keuze van technolo
gie 
Overdracht van technologie vindt voorna
melijk plaats tussen ondernemingen 1n 

verschillende Ianden. Dit gebeurt in be
langrijke mate via de activiteiten van trans
nationale ondernemingen, maar ook in de 
vorm van contracten tussen niet met el
kaar geaffilieerde ondernemingen. De be
talingen door ontwikkelingslanden voor 
technologie-overdracht zijn de laatste ja
ren sterk gestegen: van 230 miljoen gul
den in 1965 tot jaarlijks ongeveer 2 miljard 
dollar in het begin van de jaren tachtig5 

De overdracht van technologie omvat 
de overdracht van gespecialiseerde ken
nis van produktie en management waar
door de ontvangende partij in staat is om 
bepaalde goederen of diensten te produ
ceren. Meestal is voor een dergelijke over
dracht een wat langduriger werkrelatie no
dig tussen de overdragende en de ont
vangende partij. 

De overdracht van technologie naar 
ontwikkelingslanden omvat veelal meer 
dan het overbrengen van technische ont
werpen - al dan niet onder patent - en 
de betreffende kennis van het produktie
proces in engere zin. Voor de meeste ont
wikkelingslanden omvat technologie
overdracht ook uitgebreidere technische 
ass1stentie voor feasibility en marketing 
studies, project planning, specificatie van 
machines en verdere inputs, en supervis1e 
van de projectimplementatie en start-up. 

Het belangrijkste kanaal voor de over
dracht van technologie is via d1recte bui
tenlandse investeringen door transnatio
nale ondernemingen gevestigd in de 
geindustrialiseerde landen6 Directe in
vesteringen omvatten een pakket van 
technologie, management en financie
ring. Het totale effect van directe investe
ringen is grater dan de directe overdracht 
van technologie en kapitaal. Eerder wer
den al de effecten van de op deze wiJze 
verworven technologieen op inkomen, 
concurrentievermogen, werkgelegenheid 
en de betalingsbalans genoemd. Boven-
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dien nemen ondernemingen, tot stand ge
komen via directe investermgen, vaak ook 
middelen op van de binnenlandse of een 
andere buitenlandse kapitaalmarkt. In het 
begin van de jaren zestig bedroegen de 
netto investeringen van gelndustriali
seerde Ianden in ontwikkelingslanden 
minder dan 2 miljard dollar per jaar. Tus
sen 1967 en 1982 groeide de nominale 
waarde van de directe investeringen in 
ontwikkelingslanden met 10 procent per 
jaar; in reele termen namen deze investe
ringen echter nauwelijks toe. Gedurende 
de peri ode 197 4-1982 bedroegen de di
recte investeringen in ontwikkelingslan
den gemiddeld 1 0 miljard dollar per jaar, 
met een piek van 13 miljard dollar 1n 1981. 
Het aandeel van de directe investeringen 
in de lokale overdracht van financiele mid
del en naar ontwikkelingslanden is van
wege de toegenomen bankkredieten aan 
deze Ianden aanzienlijk gedaald: van 18 
procent in het begin van de jaren zeventig 
tot 10 procent in 1984. Als aandeel van de 
totale particuliere netto geldstroom naar 
ontwikkelingslanden was de daling nog 
grater: van meer dan 50 procent in deja
ren zestig tot 21 procent in 19847 Om ver
schillende redenen - zoals geringere 
technologie-overdracht en hun schulden
positie - is deze stagnatie of teruggang 
van de directe investeringen in ontwikke
lingslanden te betreuren. 

Naast directe investeringen zijn in de 
laatste jaren joint ventures tussen onder
nemingen in ge·industrialiseerde Ianden 
en in ontwikkelingslanden, alsmede licen
tieovereenkomsten steeds belangrijkere 
kanalen van tech nologie-overdracht ge
worden. Deze trend is een gevolg van de 

5 Kathenn Marton. "Technology Transfer to Develop1ng 
Countnes v1a Mult1nat1onals The World Economy Vo
lume 9 no. 4. December 1986 

6 lnternat1onal Monetary Fund Fore1gn Pnvate Investment 
m Oevelopmg Countnes. Occas1onal Paper no 33. Inter
national Monetary Fund Wash1ngton January 1985: 
The World Bank. World Development Report 1985 Ox
ford Un1vers1ty Press. Oxford 1985 

7 OECD. Twenty-f1ve years of development co-operat1on 
1985. Report of the Development Ass1stance Committee. 
OECD Pans 1985. 
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toegenomen regulering in vele ontwikke
lingslanden betrelfende directe investerin
gen, hetgeen een uiting is van de verbe
terde onderhandelingspositie van deze 
Ianden en van de bereidheid van de trans
nationale ondernemingen om zich aan be
paalde codes of conductte conformeren. 

In dit opz1cht werd in de jaren zestig en 
zeventig vooral aandacht geschonken 
aan de mogelijke negatieve aspecten van 
technologie-overdracht. Bijvoorbeeld: de 
hoge (monopolie)kosten van technologie
overdracht, de door een dergelijke over
dracht toenemende afhankel1jkheid van 
de ge1ndustnaliseerde Ianden en het ge
brek aan mogelijkheden om een voor ont
wikkelingslanden gepaste technologie te 
selecterens. 

Meer recent is de nadruk gelegd op het 
belang van het creeren van technological 
mastery in ontwikkelingslanden, waarmee 
wordt bedoeld het vermogen om techno
logische kennis operationeel te beheer
sen. Allereerst kan dit leiden tot grotere ef
flcientie in de produktie van goederen en 
diensten, met name via het succesvol ver
lopen van een learning by doing proces9 

Verder kan de accumulatie van ervaring 
met technologie op den duur leiden tot 
aanz1enlijke exporten van technologie, zo
als bijvoorbeeld in India het geval is1o Dit 
houdt in dat bescherming van technologi
sche ontwikkeling gedurende een leerpe
riode gerechtvaardigd is en wei op basis 
van het zogenaamde infant industry argu
ment. 

Tenslotte nog enige opmerkingen over de 
keuze van passende technologie voor ont
wikkelingslanden. Zoals gezegd vestig
den vroegere studies vooral de aandacht 
op een aantal factoren die de keuze van 
een dergelijke technologie bepalen en 
mmder waarschijnlijk maken 11 . Dit is aller
eerst de nu toegepaste technologie, die 
een rol speelt bij de keuze van technolo
gleen in aanverwante produktieproces
sen. Ten tweede, het soort van produkten 
en de aard van de markten voor deze pro-
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dukten. Voor internationale markten en 
hogere inkomensgroepen zijn meer ge
avanceerde produkten en technologieen 
nodig. Handelspolitiek, inkomensverde
ling en beleid met betrekking tot reclame 
en produktkwaliteit zijn hier van belang. 
Ten derde, de instantie die over de tech
nologiekeuze beslist. H ierbij denkt men 
aan mogelijke verschillen in beslissingen 
tussen transnationale en lokale, tussen 
grote en kleine, en tussen particuliere en 
overheidsondernemingen. Hierbij is het 
aandeel van elk van deze beslissende in
stanties 1n de totale investeringen van be
lang. Volgens deze analyse maken de 
stand van de nu toegepaste technologie 
en de bestaande machtsverhoudingen 
het onwaarschijnlijk dat voor de ontwikke
lmgslanden passende technologieen wor
den geselecteerd. 

Deze analyse bevat zonder twijfel enige 
waarheid. Toch zijn er - met name in het 
recente verleden - een groot aantal tech
nologiekeuzen gemaakt waarbij gespro
ken kan worden van een grater beroep op 
lokale technici en managers en waarbij 
bewust gestreefd is naar veranderingen in 
overheidspolitiek en -regelingen. In een 
recente studie van de Wereldbank wor
den een aantal case studies behandeld 
waaruit naar voren komt dat bij de betref
fende technologiekeuze de volgende, 
voor een passende technologie relevante, 
overwegingen een rol hebben gespeeld12: 

- afwegingen betrelfende ge"lmpor-
teerde of binnenlands geproduceerde 
technologieen en betreffende kapitaal
en arbeidsintensieve technologie; be-

8 Frances Stewart. Technology and Underdevelopment. 
Macmillan. London 1977 

9 Carl Dahlman and Larry Westphal. Technological effort 
1n 1ndustr1al development - an 1nterpretat1ve survey of 
recent research". 1n Frances Stewart and Jeffrey James 
(eds). The Econom1cs of New Technology m Developmg 
Countnes. Frances P1nter Ltd. London 1982 

I 0 SanJaya Lall. Technolog1callearn1ng in the Third World: 
Some 1mpl1cat1ons of technology exports". 1n Frances 
Stewart and Jeffrey James. op.c1t .. 1982 

11 Frances Stewart. op.Cit . 276·277 
12 Warren C. Baum and Stokes M. Tolbert. Investing 1n De· 

velopment Oxford Un1vers1ty Press. Oxford 1985. 
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treffende nieuwe investeringen, onder
houd en operationele kosten; 

- de relatie tussen technologiekeuze en 
de bestaande institutionele infrastruc
tuur; 

- de wijze waarop de keuze van de 
groep van gebruikers van het betref
fende produkt het technische antwerp 
be'lnvloeden; 

- de invloed van het beleid van de over
heid of donors op het technische ant
werp; 

- de resultaten van de financiele en eco
nomische kosten-baten analyses; 

- de mogelijkheden die de technologie
keuze al of niet biedt voor het ontwikke
len van lokale kennis. 

Ontwikkelingslanden heb
ben meer mogelijkheden 
die technologieen te kiezen 
die ze wensen. 

AI met allijken de kansen voor ontwikke
lingslanden om die technologie te kiezen 
die zij wenselijk achten veel grater dan in 
de jaren zestig en zeventig. De tegen
woordige internationale technologiemarkt 
vertoont voor een toenemend aantal spe
cifieke technologieen de kenmerken van 
een kopers- en steeds minder die van een 
aanbiedersmarkt. 

Enige implicaties voor werkgelegen
heid, training en opleiding 
In het algemeen wordt de technologie
keuze in vestigingen van transnationale 
ondernemingen niet bepaald door het lo
kale loonniveau. Evenmin leidt een laag 
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loonniveau tot het toepassen van arbeids
intensieve technieken. Met andere woor
den; in dergelijke vestigingen is werkgele
genheid een neveneffect van beslissingen 
aangaande technologie; deze beslissin
gen worden bepaald door afzet- en kos
tenoverwegingen (waarbij arbeidskosten 
natuurlijk wei een - beperkte - rol spe
len) en door technische specificaties en 
kwaliteitsnormen van het moederbedrijf. 

Desalniettemin kunnen de werkgele
genheidseffecten van technologiekeuze 
door vestigingen van transnationale on
dernemingen aanzienlijk zijn, waarbij de 
overheidspolitiek van het gastland een be
langrijke rol kan spelen13 

Er ziJn aanwijzingen dat kleinere vesti
gingen van transnationale ondernemin
gen relatief arbeidsintensievere produk
tiemethoden gebruiken. Dit houdt in dat 
de betreffende overheid de werkgelegen
heid kan bevorderen door buitenlandse 
investeringen voor nieuwe produktie-een
heden, en niet voor uitbreiding van be
staande faciliteiten te stimuleren. 

Hetzelfde doel kan worden bereikt door 
investeringen van kleine transnationale 
ondernemingen uit geindustrialiseerde 
Ianden en van transnationale onderne
mingen uit andere ontwikkelingslanden te 
bevorderen. Dergelijke investeringen blij
ken arbeidsintensiever te zijn dan investe
ringen door grotere bedrijven uit ge'ln
dustrialiseerde Ianden. 

I ndirecte werkgelegenheidseffecten -
van toeleverende of afnemende bedrij
ven - kunnen veel belangrijker zijn dan 
het aantal arbeidsplaatsen dat direct via 
de vestiging van een transnationale on
derneming tot stand komt. Ook dit proces 
van tot stand komen van indirecte werkge
legenheid kan worden be'lnvloed door 
overheidsbeleid waardoor de betreffende 
vestiging grondstoffen, onderdelen et ce-

13 Zie voor een aantal van de punten behandeld 1n deze 
sect1e International Labour Off1ce. Technology cho1ce 
and employment generat1on by multmat1onal enterpn
ses in developmg countnes. International Labour Off1ce 
Geneva 1984. 

Chr1sten Democrat1sche Verkenningen 3187 



Technolog1ebeleld 

tera van lokale ondernemers koopt, en 
ook de lokale verkoop van produkten ont
wikkelt. Helaas wordt een dergelijke inte
gratie vaak bemoeilijkt door een onderont
Wikkelde industriele infrastructuur en een 
laag niveau van technologische kennis en 
kwaliteit van lokaie aanbieders. 

Een van de belangrijkste instrumenten 
om deze integratie te bevorderen is trai
ning, waardoor een onderneming niet ai
leen een interne technologische capaciteit 
opbouwt, maar oak de lokale staf ver
trouwd maakt met zijn systeem van nor
men en operationele procedures. Men 
komt dan op het meer algemene punt van 
het overheidsbeleid op het terrein van trai
ning en opleiding. Zowel in geindustriali
seerde Ianden als in ontwikkelingslanden 
bestaat een kloof tussen het aanbod van 
het nationale onderwijssysteem en de ver
eisten voor arbeidsplaatsen in industriele 
ondernemingen. In ontwikkelingslanden 
moet deze kloof worden overbrugd, on
der andere door systematische trainings
programma's in vestigingen van transnati
onale ondernemingen. 

T enslotte nag een paar woorden over de 
mogelijke implicaties voor ontwikkelings
landen van een toekomstige verspreiding 
van de nieuwe technologieen - met 
name micro-elektronica en informatie 
technologie. Ongetwijfeld zal verspreiding 
van deze technologieen gevolgen heb
ben voor het onderwijssysteem van de 
ontwikkelingslanden die verder gaan dan 
de noodzaak om het aantal ingenieurs en 
technici op het gebied van elektronica te 
Iaten toenemen. Het feit dat deze techno
logieen betrekking hebben op systemen 
(produktie- of distr1butiesystemen) maakt 
dat de betreffende trainings- en oplei
dingsprogramma's expliciet tot doel moe
ten hebben om de mogel1jkheden voor 
produktiviteitsverhoging op het niveau 
van systemen te ontwikkelen. Ten tweede: 
daar deze technologieen zeer kennis-af
hankelijk zijn, zal invoering en versprei
ding aanzienlijke eisen stellen aan het in-
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novatievermogen. 
Anderzijds zijn er aanwijzingen dat de 

technische kennis die men zich in het alge
meen via een universitaire opleiding ver
werft de essentiele benodigdheden bevat 
die nodig zijn voor het toepassen van 
micro-elektronica en het ontwikkelen van 
software. Daar met name in de NICs we
tenschappelijke en technische opleidin
gen in veel grotere mate aanwezig zijn 
dan produktieve leerprocessen (learning 
by doing) en ervaring, is het te verwachten 
dat met name in deze Ianden elektronica
technologieen relatief snel verspreiding 
zullen vinden. Zoals gezegd zal dit niet te 
verwachten zijn in de minder geavan
ceerde ontwikkelingslanden. 

Het bovenstaande leidt tot de volgende 
algemene conclusies. 
1 Het lijkt van belang te zijn voor ontwik

kelingslanden dat zij het proces van 
verspreiding van de nieuwe technolo
gieen over de verschillende sectoren 
van de nationale economie nauwgezet 
volgen. 

2 Het lijkt van belang te zijn voor ontwik
kelingslanden dat zij directe buiten
landse investeringen - in welke vorm 
dan ook - bevorderen. 

3 Het lijkt van belang te zijn voor ontwik
kelingslanden het tot stand komen van 
lokale 'technological mastery' te bevor
deren. 

4 In het verlengde van het vorige punt 
moet het grote belang van opleidingen 
en trainingen worden benadrukt. 

5 Het lijkt van belang te zijn voor ontwik
kelingslanden om onder andere -
maar niet aileen - door een juist prijs
beleid de keuze van een passende 
technologie mogelijk te maken. 

Er lijken mogelijkheden te over te zijn om 
het Nederlandse ontwikkelingssamen
werkingsbeleid hierbij te Iaten aansluiten. 
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Prof.dr. Z.R. Dittrich 

Kanttekeningen bij 
Gorbatsjov 

Het valt niet te ontkennen dat Gorbatsjov 
en Sjevardnadze met hun nieuwe aanpak 
succes hebben geboekt. Prof. Dittrich ty
peert de huidige ontwikkelingen in de 
Sovjet-Unie a/s een aanzet tot staatkun
dige en economische modernisering. De 
vigerende machtsverhoudingen blijven 
echter gehandhaafd. 

Op 1 0 maart 1987 zullen de eerste twee 
jaar van het politiek leiderschap van M.S. 
Gorbatsjov alweer verstreken zijn, een lan
g ere tijd dan die welke aan zijn beide voor
gangers Andropov en Tsjernenko be
schoren was. Het moet dus mogelijk zijn 
om de verwachtingen die de sympathiek 
ogende secretaris-generaal bij zijn ambts
aanvaarding heeft doen opkomen aan de 
realiteit van zijn tot nog toe gevoerde be
leid te toetsen. Wat waren zijn doelstellin
gen en wat heeft hij inmiddels al tot stand 
gebracht? En voorzover de resultaten te
genvallen, ligt dat aan de ongunstige om
standigheden, hardnekkigheid van 
weerstanden dan wei aan tekortschietend 
leiderschap? Hoe ver reikt eigenlijk de 
macht van de machtigste man in de 
Sovjet-U nie? 

Laten we met de laatste vraag begin
nen. De andere supermacht op deze pla
neet is in tal van opzichten een hoogst bui
tenissig staatkundig fenomeen. Als men 
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van de enorme territoriale uitgestrektheid 
(22.400.000 km2), aardrijkskundige ei
genaardigheden en ingewikkelde etno
grafische problematiek afziet, valt de com
plexe structuur in het oog die gegrondvest 
is op een schier onontwarbare verstrenge
ling van de staat en de partij. De staat is 
formeel gezien een federatie van 15 in be
ginsel soevereine republieken, elk met 
een eigen regering en parlement, die 
evenwel op een staatsrechtelijk nogal on
duidelijke wijze overkoepeld zijn door de 
centrale regering en een uit twee kamers 
bestaande Opperste Sovjet in Moskou. De 
communistische partij daarentegen, die 
de staat op aile niveaus door haar leden 
controleert, is een strak centralistisch en 
hierarchisch opgebouwde organisatie die 
de federalistische structuur van de Sovjet
Unie en de democratische aard van haar 
instellingen tot een schamele fac;:ade 
maakt. De partij, waarvan het machtsmo
nopolie in de Brezjnev-grondwet van 
1977 (§6) uitdrukkelijk is verankerd, blijft 
onvermijdelijkerwijs de draagster van de 
ideologisch scherp geprofileerd en daar
door onverdraagzaam, repressief en au
toritair regime, waarin het leiderschap 

Profdr. Z.R D1ttnch (1923) 1s hoogleraar Oosteuropese ge
sch1eden1s a an de R. U. Utrecht. 
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voorbehouden wordt aan een oligarchi
sche topgroep, die zichzelf naar behoefte 
bij wijze van cooptatie aanvult. Binnen 
deze leiderskring is de secretaris-gene
raal, in casu Gorbatsjov, de sleutelfiguur. 
Eens, ten tijde van Stalin, was deze ge
zagsdrager een oppermachtige dictator, 
die ook zijn naaste medewerkers als loop
jongens behandelde en naar zijn goed
dunken maltraiteerde. Die ontzagwek
kende machtsconcentratie in handen van 
een geweldenaar kon men dan ook gerust 
als totalitair kenschetsen. Sinds 1953 
vond er evenwel om verschillende rede
nen een vergaande afkalving plaats. 

De huidige secretaris-generaal is bin
nen het Sovjetbestel nog steeds de mach
tigste man, doch bepaald geen alleen
heerser. Bij aile belangrijke beslissingen 
die hii wil doorzetten moet hij de leidende 
instanties van de partij: het Politbureau, 
het Secretariaat van het Centrale Comite, 
de Centrale Revisiecommissie en het Cen
trale Comite mee zien te krijgen. Daar het 
besluitvormingsproces in de Sovjet-Unie 
ondanks de aanzet tot meer openheid nog 
steeds zorgvuldig versluierd blijft, kan 
men over de concrete gang van zaken 
hoogstens intelligente hypothesen vor
men. Vast staat dat de politieke Ieider zich 
soms door allerlei bochten wringen moet 
om de benodigde consensus te bereiken 
en dat daarbij wei eens ingewikkelde com
promissen gesloten moeten worden die 
het oorspronkelijke beleidsvoornemen tot 
onherkenbaar toe kunnen veranderen. En 
dan - in het rijk dat vanouds gekenmerkt 
is door enorme afstanden en gebrekkige 
infrastructuur - is het niet eenvoudig om 
de directieven van de centrale tot in de 
laatste uithoek adequaat uitgevoerd te krij
gen. Plaatselijke gezaghebbers kunnen 
wei degelijk de hun onwelgevallige op
drachten saboteren en hebben in het ver
leden geregeld van hun mogelijkheden in 
deze ruimschoots gebruik gemaakt. De 
thans gevoerde campagne tegen het bu
reaucratisme en voor meer openheid en 
kritiek is kennelijk bedoeld om hen te inti-
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mideren, doch de ervaring leert dat je op 
die manier weinig kunt bereiken. 

ldeologische bezieling 
Daarbij komt, dat de Sovjetsamenleving 
vergeleken met vroeger sterk veranderd 
is en in het algemeen complexer is gewor
den. De ideologische bezieling van de 
communistische revolutionairen is al lang 
verbruikt, de maatschappelijke utopie ver
zandde in het reele socialisme dat in toe
nemende mate beroep moet doen op het 
patriotisme, traditionele waarden en nor
men en, wat nog bedenkelijker is, op het 
'gezonde egoYsme' van de staatsburger. 
Met de verstedelijking en de industrialisa
tie, de technische vooruitgang en betere 
schoolopleiding is het vooral de deskun
digheid waar het op aankomt. De partij
functionarissen die vroeger als trouble 
shooters op elke willekeurige plaats inge
zet konden worden om er orde te schep
pen, kunnen aileen als zij grondig onder
legd zijn hun opdracht vervullen. De toe
nemende specialisering brengt echter 
met zich mee, dat zij zich steeds meer ver
eenzelvigen met de groepsbelangen van 
de branche waar zij werkzaam zijn, of het 
de krijgsmacht, het burgerlijk bestuur, de 
politie dan wei een bedrijfstak betreft. Met 
andere woorden, waar de partij eens door 
haar mensen diverse sectoren van het 
staats- en produktieapparaat contro
leerde, doet zich thans de omgekeerde 
trend voor: de afzonderlijke sectoren 
trachten bij wijze van lobbying invloed op 
de politiek van de partij uit te oefenen en 
zelfs liefst door dezelfde functionarissen 
die de partij er als waakhonden aan
gesteld had. Tijdens de era-Brezjnev, toen 
de zittende gezagsdragers waar dan ook 
tamelijk met rust gelaten werden, wisten 
met name de legerkringen, gesecon
deerd door de zware industrie, gevaarlijk 
veel speelruimte te krijgen op het gebied 
van defensie en buitenlandse politiek. Dit 
is inmiddels wat teruggedraaid, getuige 
het ontslag van de ambitieuze chef van de 
Generale Stat, maarschalk Ogarkov, en 
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de pensionering van maarschalk To
loebko (raketten) en admiraal Gorsjkov, 
doch het zal niet makkelijk vallen om de 
zelfbewuste militairen weer in het gareel te 
krijgen, vooral wanneer men in het kader 
van een ontspanningsbeleid de defensie
uitgaven zou gaan inperken. 

Het zal niet gemakkelijk zijn 
de militairen in het gareel te 
krijgen. 

lngrijpende hervormingen 
Geconfronteerd met de economische 
stagnatie na 1979, waardoor de kloof tus
sen de Sovjet-Unie en de Westerse wereld 
grater dreigt te worden en bovendien met 
de daling van de olieprijs, die de Sovjets 
als energie-exporteurs gevoelig treft, z1et 
Gorbatsjov zich voor de noodzaak gesteld 
om op korte termijn ingrijpende hervor
mingen door te zetten. Meestal worden 
hier de Hongaren als voorbeeld gesteld, 
maar de overname van dit model door de 
Sovjet-Unie zou vermoedelijk op een fias
co uitlopen, al omdat de prikkels, die in 
Hongarije wei degelijk werken, 1n de Sov
Jetsamenlevmg aanzienlijk minder effect 
zouden sorteren. Dit ge!dt mutatis mutan
dis ook voor het Ch1nese voorbeeld, terwijl 
Joegoslavie met zijn type van socialisti
sche volkshuishouding vandaag de dag 
door niemand meer als navolgenswaard 
zal worden beschouwd. Meer vrijheid be
tekent minder controle en dat wordt door 
de gezaghebbende kringen in de Sovjet
Unle nog steeds als een aanslag op het 
socialistische stelsel ondervonden. Bestrij
ding van het alcoholisme, van corruptie en 
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van machtsmisbruik in het bedrijfsleven 
en aan de andere kant verbeteringen van 
het management, door Gorbatsjov en de 
zijnen gepropageerd, kunnen enig suc
ces opleveren, een echte en duurzame 
verbetering houden zij niet in. Men kan 
zich afvragen of een verder gaande libera
lisering bijvoorbeeld in de landbouw het 
wei zou doen, aangenomen dat de partij
kringen zulk een ketterij zouden gedogen. 
Om zo'n particulier initiatief te ontplooien 
zou de producent de zekerheid moeten 
hebben dat hij te gelegener tijd niet door 
de overheid weer van de vruchten van zijn 
inspanning zal worden beroofd en men 
kan het de Russische boer niet euvel dui
den dat hij op dit punt sceptisch blijft. En 
stel, dat het stimuleren van particulier ini
tiatief bij de kolchozeboeren, handwer
kers en reparateurs gunstig effect zou sor
teren, dan blijft dit, gemeten aan de totali
telt van de Sovjet-economie, toch een 
marginale zaak. 

Er zal dus heel wat meer moeten gaan 
gebeuren om de huidige malaise te over
winnen. Kleinschalige experimenten in de 
industrie zijn er al eerder geweest, doch ziJ 
strandden tel kens op het wantrouwen van 
de bu reaucratie. Kan GorbatSJOV dit 
obstakel overwinnen? Prof. Ellman in z1jn 
artikel 'The macro-economic Situation in 
the USSR in Soviet Studies'. oktober 1986, 
meent dat de secretaris-generaal biJ een 
inspirerend en competent beleid de eco
nomische groei kan opkrikken. doch ai
leen als ook andere factoren blijven mee
werken. Meevallers dus, die voor een be
langrijk deel buiten de sfeer van de econo
mie moeten worden gezocht. Dit brengt 
ons vooreerst tot de persoonlijke mutaties 
in de Sovjettop en op de leidende posities 
in de Nomenklatoera. Met de heerschap
pij van de oudjes, de gerontocratie, is het 
inmiddels afgelopen. De partijleiding 
heeft een verJongingskuur ondergaan, 
van de vroegere politbureauleden zijn ai
leen Gromyko en Sjtsjerbitskij overgeble
ven. Ook het Centrale Comite werd op het 
27ste partijcongres van februari 1985 
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voor de helft met nieuwkomers bemand. 
Men moet er zich echter voor hoeden om 
al die nieuwe benoemingen als een ver
sterktng van Gorbatsjov en zijn pol1tieke 
koers te interpreteren. Zajkov bijvoor
beeld, die als Politbureaulid de wapenin
dustrie beheert, is beschermeling van 
diens nvaal Romanov geweest en mensen 
als Vorotnikov en Ligatsjov staan niet be
paald als gretige vernieuwers te boek. 
Van wezenlijk belang voor het welslagen 
van hervormingen lijkt mij de medewer
king van het middenkader van de partij
hierarchie waar tot nog toe geen opval
lende mutaties hebben plaatsgevonden. 
Er zijn aanwijzingen genoeg dat de veelal 
behoudende nomenklatoeristen in de re
gio, die in de Brezjnev-tijd ongestoord van 
hun mach! hebben genoten, door het op
treden van Gorbatsjov, zijn roep naar 
meer kritiek, openbaarheid en efficiency, 
danig zijn ge"irriteerd. Zolang de secreta
ris-generaal de wind mee heeft hoeft hij 
ztch over de frustraties van middelbare en 
lagere partijbureaucraten geen al te grote 
zorgen te maken, tn een crisissituatie zou 
hem echter hun ontstemming duur komen 
te staan. 

Versoepeling 
Wei Iicht ook om de onwill1ge apparaattsjiki 
onder druk te zetten heeft Gorbatsjov in de 
cultuur- en mediapolitiek voor een voel
bare versoepeling gezorgd en door libe
rale gebaren de schrijvers en publicisten 
voor zijn koers gewonnen. Daar komt bij 
dat hij, zeker met zijn voorgangers verge
leken, een grote communicator mag he
ten, die de waarde van de hem gunstige 
publiciteit in zijn politiek van alledag weet 
in te calculeren. Zijn herhaaldelijk optre
den onder het volk of in gezelschap van 
vreemde staatslieden, door de televisie
camera's zorgvuldig geregistreerd, is een 
modernere en menselijkere vorm van per
soonsverheerlijking dan de metershoge 
ikoonachtige afbeeldingen en kruiperige 
krantenberichten van weleer. Met de ver
zachting van de censuur en vrijere 
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nieuwsgaring in de media zal met name 
het denkende (en lezende) deel van de 
natie ingenomen zijn Oat auteurs als Goe
miljov, in 1921 als contra-revolutionair 
doodgeschoten, gedrukt mogen worden 
en dat Pasternak's Dr. Zjivago eindelijk in 
de Sovjet-Unie verschijnen zal is ginds 
een gebeuren van grotere betekenis dan 
wij in het door de persvrijheid verwende 
Westen kunnen bevroeden. Hoe ver zal 
evenwel deze liberalisering gaan, mogen 
gaan? In het verleden werden de korte fa
sen van dooi geregeld opgevolgd door 
langdurig en hard vriesweer, om met me
teorologische termen te spreken, en tel
kens bleek dat de grenzen van de toe
gestane meningsvrijheid daar liggen waar 
althans naar de mening van de machtheb
bers de principiele kritiek van het systeem 
en van zijn ideologische grondslagen be
gin!. Wie beseft hoe onwaarachtig en ach
terhaald het wereldbeeld is waarop het 
Sovjet-regime zich baseert, zal zich hier
over niet kunnen verwonderen. 

Mensenrechten 
Aldus komen wij tot de problematiek van 
de mensenrechten, die de Sovjet-Unie 
ook in het jongste verleden telkens weer 
negatieve publiciteit heeft bezorgd. De 
balans van de eerste twee jaren van Gor
batsjov's bewind stem! misschien hoop
val, doch vertoont ook bedenkelijke pas
siva. Dat enkele bekende dissidenten be
ginnende met Sjtsjaransky, het land heb
ben mogen verlaten, dat Sacharov na een 
telefonisch gesprek met de secretaris
generaal naar Moskou terugkeerde en 
vervolgens enkele tientallen politieke ge
vangenen vrij kwamen zijn ontegenzeg
gelijk pluspunten voor het nieuwe leider
schap. De pijnlijke affaire-Danilov, die de 
werkwijze van de KGB in al haar verachte
lijkheid blootstelde en de tragische dood 
van de dissident Martsjenko, die hier te
genover staan, dient men te completeren 
met het leed van duizenden, die nog 
steeds tevergeefs op hun uitreisvergun
ning wachten (de zogenaamde refoezniki) 
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en voorts van de meestal onbekende ge
vangenen wegens politieke delicten dan 
wei godsdienstige levensovertuiging. 
Door een conferentie over de mensen
rechten in Moskou te Iaten bijeenroepen 
wil Gorbatsjov voor de wereld de indruk 
wekken dat het in dit opzicht in de Sovjet
Unie alles in orde is. Misschien gelooft hij 
zelf, dater niemand gevangen zit die niet 
rechtsgeldig tot de vrijheidsstraf is veroor
deeld. Aangenomen dat het zo is, de tij
den van Stalin's politie-terreur zijn wei de
gelijk voorbij, dan moet men deze opvat
ting loch drastisch relativeren. Om te be
ginnen is de rechtspraak niet onafhanke
lijk en wordt het doen en Iaten van de KGB 
en andere overheidsorganen niet extern, 
met name door pers en parlement, gecon
troleerd. Voorts moet men zich realiseren, 
dat de Sovjetwetgeving een aantal vaag 
omschreven delicten kent zoals de anti
sovjetpropaganda, straatschenderij, maat
schappelijk parasitisme of godsdienston
derwijs aan kinderen, die het mogelijk ma
ken mensen voor handelingen te vervol
gen, die bij ons tot vanzelfsprekende rech
ten van de burger behoren. En men be
denke dat de verzachtingen, die in het 
Westen de voorpagina's halen, bij het 
voortbestaan van dit rechtsstelsel, op elk 
gewenst moment weer ongedaan kunnen 
worden. In Ianden als Polen en Tsje
choslowakije zijn meermalen ontslagen 
gevangenen weer opgepakt en achter 
slot en grendel gezet. Een dissident die 
dissident blijft krijgt in onverminderde 
mate met de repressie te maken, een dis
sident die er mee ophoudt dan wei naar 
het buitenland vertrekt daar kan ook de 
KGB vrede mee hebben. 

Tenslotte zou ik een aspect naar voren 
willen brengen, dat men in het Westen, 
waar de aandacht vrij eenzijdig op de poli
tieke dissidentie gevestigd is, veelal over 
het hoofd ziet, namelijk de massieve so
ciale controle waaraan de eenling in de 
Sovjet-Unie is onderworpen. Behalve dat 
de KGB met behulp van talrijke informan
ten en verklikkers onbeschroomd inlichtin-
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gen over het prive-leven van de burgers 
verzamelt, zijn ook de partijleden en de 
vrijwillige hulpagenten, de zogenaamde 
droezJinniki, verplicht om de personen in 
hun omgeving nauwlettend in de galen te 
houden. Daarenboven komt dan de tradl
tionele bemoeizucht van de buren met het 
Ieven van hun naasten die veel verder 
gaat dan men in het individualistische 
Westen, en zeker in Nederland, voor oir
baar en zelfs mogelijk zou houden. Men
sen die in welk opzicht dan ook van de 
norm afwijken worden door de samenle
ving tot de orde geroepen, onder druk ge
zet, gepest en gestigmatiseerd, ook al 
komt het niet tot een gerechtelijke vervol
ging. De campagne tegen het alcoho
lisme, door Gorbatsjov op gang gebracht, 
en de bestrijding van het beginnende 
drugs-probleem wijzen er op, dat de 
maatschappelijke pressie in de naaste 
toekomst eerder zal toenemen. 

Mensen die van de norm 
afwijken worden onder 
druk gezet. 

Tegen deze achtergrond kan men zich 
inzake de achting van mensenrechten in 
de Sovjet-Unie beter geen illusies maken. 
De positie van de KGB binnen het bestel is 
behoorlijk sterk. Met Alijev en Tsjebrikov in 
het Politbureau is zij het centrum van de 
macht, veel sterker vertegenwoordigd 
dan de strijdkrachten met het kandidaatlid 
maarschalk Sokolov. Reeds omwille van 
politieke opportuniteit kan de secretaris
generaal het zich niet permitteren om de 
exponenten van de staatsveiligheid tegen 
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zich in te nemen. Nu zijn de methoden van 
de KGB - uitzonderingen daargelaten -
per saldo fijner en behoedzamer dan 
vroeger, men doet als het ware zijn best 
om zich aan de letter van de wet te hou
den. Het huidige politiebeleid geeft er de 
voorkeur aan om zich van lastige dissiden
ten te ontdoen door ze te expatrieren bo
ven een langdurig verblijf in gevangenis
sen, kampen of psychiatrische gestichten. 
Men kan zich ook voorstellen dat omwille 
van goede publiciteit grotere aantallen ge
vangenen bij wijze van amnestie vrijgela
ten worden of dat de uitreismogelijkheden 
voor belanghebbenden van Joodse of 
Duitse origine verruimd worden. Maar ook 
dan zal er aan het systeem van controle, 
intimidatie en repressie niet veel verande
ren, behalve dat de invoering van eigen
tijdse technieken van dataverzameling het 
toezicht op het doen en Iaten van de bur
gers fijnmaziger zal maken. Volgens het 
bekende dictum van prof. K. van het Reve 
zal de Sovjet-Unie tegen het jaar 2000 wat 
de liberaliteit betreft ongeveer hetzelfde 
peil bereiken als het Franco-regime in 
Spanje in de laatste fase van zijn bestaan. 
Persoonlijk vind ik deze voorspelling nag 
aan de optimistische kant, maar geef miJ 
gaarne gewonnen mocht het er zover ko
men. 

Opzienbarende stappen 
Wei Iicht de meest opzienbarende stappen 
heeft de partijleider Gorbatsjov, geflan
keerd door de nieuwe bewindsman van 
buitenlandse zaken E.A. Sjevardnadze op 
het gebied van internationale betrekkin
gen gedaan. Voordien was het buiten
landse beleid van de Sovjet-Unie door de 
onbuigzame en bewust polariserende 
koers van de oude Gromyko in een im
passe geraakt. Dit stelde de Reagan
administratie te Washington, die zich 
evenmin door vindingrijkheid en sou
plesse onderscheidt, in de gelegenheid 
om het Atlantisch bondgenootschap zon
der veel inspanning bijeen te houden en 
de op het herstel van de Amerikaanse 
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prest1ge gerichte politiek onbeschroomd 
voort te zetten. Voor Gorbatsjov, die met 
het oog op de interne toestand in zijn land 
een voortgezette bewapeningswedloop 
met het economisch en technisch sterkere 
Westen liefst zou willen vermijden, was het 
van meet af aan evident, dat de zaken an
ders aangepakt moesten worden. Her
haaldelijk werden van Sovjetzijde aan het 
Westen ontspannings- en ontwapenings
voorstellen gedaan, die bij aile propagan
distische verpakking ontegenzeggelijk 
meer inhielden dan wat men in Moskou 
gewend waste horen. Men kan stellen dat 
Gorbatsjov c.s. ernstig er naar streven om 
met het Westen tot een akkoord te komen, 
natuurlijk op voorwaarden die zij voor de 
machtsbelangen van hun land aanvaard
baar achten. Dit neemt niet weg dat men 
oak op andere eventualiteiten is bedacht. 
Macht een regeling niet houdbaar ziJn dan 
tracht men een wig te drijven tussen de 
Verenigde Staten en hun Europese bond
genoten en binnen Amerika zelf tussen de 
presidentiele raadgevers en de oppositio
nele elementen in het Congres. En natuur
lijk tracht men in te spelen op de publieke 
opinie wereldwijd en de niet-gebonden 
Ianden voor eigen standpunten te winnen. 
Tegelijkertijd is Moskou bezig de lang 
dichtgeslibde relatie tot Peking te verbete
ren en zodoende meer manoeuvreer
ruimte te verkrijgen. Zelfs inzake Afgha
nistan, waar men zich in 1979 in de nesten 
had gewerkt, valt er een nieuwe beweging 
te bespeuren. 

Het valt niet te ontkennen dat Gorbats
jov en Sjevardnadze met hun nieuwe aan
pak, zeker in tactisch opzicht, menig suc
ces hebben geboekt. De eerste ontmoe
ting met Reagan te Geneve in november 
1986 zorgde voor een feilloze presentatie 
van de secretaris-generaal als een ver
trouwenwekkende staatsman met wie 
men wei degelijk zaken kan doen. De 
mislukte v66rtop te Reykjavik (september 
1986), waar de in het nauw gebrachte pre
sident door zijn vasthouden aan het SDI
onderzoek als de schuldige partij bloat-
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gesteld werd en waarna vervolgens de 
tweeslachtige houding van de Europese 
regeringen inzake de nul-nul optie duide
lijk werd, bracht de Sovjet-Unie onderhan
deling-technisch zowel als publicitair in 
een voordelige positie. Waarbij ik sterk het 
vermoeden heb dat het Moskou vooral 
om dit laatste was te doen, daar men 
reeds daarvoor het geloof verloren had 
met de zittende republikeinse administra
tie een overeenkomst te kunnen bereiken. 
Het doet als een paradox aan, dat de Sov
jetregering zelfs van het pijnlijkste evene
ment dat haar in 1986 was overkomen, de 
ramp van Tsjernobyl, buitenlands-politiek 
voordeel heeft geplukt, doordat de veront
ruste publieke opinie in West-Europa nag 
meer door de nucleaire dreiging geobse
deerd raakte. De zogenaamde lrangate
affaire in de Verenigde Staten, die de uit
voerende macht aldaar dreigt te verzwak
ken en het ongelukkige vraaggesprek van 
de Duitse Bondskanselier zijn voorbeel
den van blunders van Westerse makelij, 
waarbij de Sovjet-Unie eveneens zijde kan 
spinnen. In de buitenlandse politiek gaat 
het echter niet om het scoren van punten, 
hoe belangrijk op zichzelf ook, maar om 
het behalen van beoogde doelstellingen 
en wat dat betreft zijn Gorbatsjov c.s. met 
Reykjavik en wat daarop volgde niets op
geschoten. Akkoorden die men nastreeft 
komen niet tot stand door spectaculaire 
summit's, maar door geduldig en discreet 
onderhandelen op de wijze van de klas
sieke diplomatie. 

Aanzet tot modernisering 
De huidige ontwikkeling in de Sovjet-Unie 
valt te typeren als de aanzet tot een staat
kundige en economische modernisering 
bij de handhaving van vigerende machts
verhoudingen, in het bijzonder de plaats 
die de communistische partij binnen de 
samenleving inneemt. lndien Gorbatsjov 
het lukt beide elementen evenmatig in 
acht te nemen en conflictsituaties te ver
mijden kan er geleidelijk vooruitgang wor
den geboekt met als bijwerking een ver-
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dere humanisering van maatschappelijke 
verhoudingen. Een al te voortvarende li
beralisering, hoe graag men die zou wen
sen, zou onvermijdelijk tot repercussies 
leiden metals gevolg een versterking van 
de autoritaire eigenschappen van het re
gime dan wei interne troebelen van onge
kende draagwijdte. Oat dit laatste, ook in
ternationaal gezien een ramp zou zijn be
hoeft geen betoog. In het belang van een 
mondiaal machtsevenwicht, dat aileen de 
vrede op aarde garandeert, IS het wense
lijk dat de andere supermacht langzaam, 
doch gestadig evolueert naar een bestel, 
waarin economisch-technische vernieu
wingen gepaard gaan met meer inachtne
ming van de menselijke waardigheid. 

Eind januari 1987 heeft het reeds een paar 
keer uitgestelde plenum van het Centrale 
Comite, het parlement als het ware van de 
CP plaats gehad. De secretaris-generaal 
heeft er in een toespraak de toestanden in 
het land bekritiseerd en op vergaande 
hervormingen aangedrongen. Waar het 
publiek in de Sovjet-Unie en de Sovjet
blok-landen het met een gekuisd uittreksel 
moesten doen, werd de toespraak in het 
Westen doorgaans positief gewaardeerd. 
Voor velen is Gorbatsjov opnieuw een 
dappere vernieuwer gebleken, die ap
plaus en liefst oak actieve ondersteuning 
verdient. Je hoort zelfs al de oak zo typi
sche vraag: wat kunnen wij doen om hem 
te helpen? Het antwoord moet luiden 
niets, gewoon afwachten, bedenk dat 
Westerse steun ginds als compromitte
rend overkomt. Hoe ongewoon Gorbats
jov's optreden ook mage zijn, het plenum 
van het Centrale Comite liet duidelijk zien 
dat zijn mogelijkheden nogal begrensd 
z1jn. Persoonlijke veranderingen aan de 
top heeft hij maar zeer ten dele kunnen 
doorzetten en de slotresolutie, die met al
gemene zinswendingen de instemming 
met de beleidsvoornemens betuigde ont
krachtte in feite de meest radicale voor
stellen. Wat van de geheime stemming en 
van de keuze van meerdere gegadigden 
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terecht komt, zal de toekomst leren. Even
als de hervormingsgezinde tsaren Alexan
der I (1801-1825) en Alexander II (1855-
1881) ziet zich oak Gorbatsjov voor een ty
pisch Russisch dilemma geplaatst. Om 
staat en maatschappij weer in beweging 
te krijgen is het wenselijk om de mensen 
die het voor het zeggen hebben meer vrij
held, verantwoordelijkheid en speelruimte 
te geven. Dit brengt echter een Ievens
groot ris1co met zich mee dat de boven
laag omwille van eigenbelang de hervor
mingen zal frustreren. En zo zal zich de lei
dmg genoodzaakt zien om de beoogde 
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veranderingen te beveiligen door meer 
controle en een strak centralistisch beleid, 
die de vrijheid en het iniatief-van-onderop 
weer tot een hersenschim zullen maken. lk 
geef toe dat dit pessimistisch klinkt, maar 
als historicus, die vergelijkbare situaties in 
het verleden ettelijke malen heeft kunnen 
waarnemen kan ik de lezer deze informa
tie niet onthouden. 
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Gezondhe1dszorg 

P.N. van Wageningen 

De gezondheidszorg 
kan de vergrijzing aan 

Vergnjzing is geen probleem maar een uit
daging. Van Wageningen vindt de vraag 
belangrijker of de samen/eving de gevol
gen ervan kan dragen, dan de eventuele 
kosten van een vergrij'zende samenleving. 
Als in de gezondheidszorg de verantwoor
delijkheid gespreid wordt kunnen de 
maatschappeli;ke organisaties de beno
digde vaardigheden ontwikkelen. 

De bevolkingssamenstelling gaat de ko
mende decennia aanzienlijk veranderen. 
De totale bevolking neemt tot 2000 nog 
toe en zal daarna afnemen. Veel belangriJ
ker is de verandenng van het aandeel van 
verschlllende groepen in de bevolkmg, 
zoals jongeren en ouderen. Deze veran
dering in de bevolkingssamenstelling 
heeft gevolgen op velerlei gebied. Ver
schillende voorzieningen z1jn leeftijdge
bonden (AOW, onderwijs), en daarom 
heeft een verandering van de bevolkings
samenstelling hierop direct invloed. Een 
gebied waar de veranderende bevolkings
samenstelling een sterke doorwerking 
heeft is de gezondheidszorg. Jongeren 
doen nu eenmaal een ander beroep op 
gezondheidszorgvoorzieningen dan oude
ren. De laatste jaren wordt in verband met 
de verwachte toename van het aantal 
ouderen aangedrongen om nu reeds 
maatregelen te nemen om de gevolgen 
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van deze toe name op te vangen. Is het ln

derdaad nod1g om nu reeds beleidsmatig 
hierop in te spelen? Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden is het noodzakelijk 
om eerst te weten wat ons fe1telijk te wach
ten staat. Welke veranderingen in de be
volkingssamenstelling staan ons te wach
ten? De volgende vraag is welke gevolgen 
dat heeft, in dit geval voor de gezond
heidszorg. Aansluitend daarop kan be
Zien worden wat daaraan te doen valt, 
welke maatregelen nu reeds genomen 
moeten (kunnen) worden en onder welke 
voorwaarden dit d1ent te geschieden. 

Demografische ontwikkelingen 
De belangriJkste veranderingen in de be
volkingssamenstelling kunnen worden 
getypeerd met twee woorden vergrijzing 
en ontgroening. Onder vergriJzing wordt 
een toename van het aantal ouderen ver
staan. De leeftljdsgrens ligt in dit geval bij 
65 jaar. Met ontgroening wordt de afname 
van het aantal jongeren bedoeld. Hier l1gt 
de leeftijdsgrens bij 20 jaar. Als men de 
kranten leest lijkt de vergrijzing een nieuw 
verschijnsel. Dit is echter onjuist. AI vanaf 
het eind van de vorige eeuw bepalen ver-

P N van Wagen1ngen (1961) IS partt1me buschauffeur en 
studeert econom1e aan de V U. te Amsterdam 
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grijzing en ontgroening de demografische 
ontwikkeling van Nederland 1 . Zo verdub
belde het aantal ouderen tussen 1900 en 
1980 bijna, van 6% in 1900 tot 11% in 
1980. Het aandeel van de jongeren liep te
rug van 44% in 1900 tot 31% in 1980. De 
geboortegolf van na de Tweede-Wereld
oorlog bracht tot 1965 enige verandering 
1n dit beeld: de ontgroening was toen min
der sterk dan de vergrijzing. 

Voor de komende decennia vall echter 
weer het beeld van de toenemende ver
grijzing en ontgroening te verwachten. 

Het volgende overzicht geeft een totaal
beeld. 

Jaar 0-19 20-64 65+ Totaal 

1985 4 085 8.640 1.730 14.454 
1990 3.749 9.117 1.911 14.777 
2000 3.527 9.514 2.171 15.213 
2010 3.234 9.486 2.427 15.148 
2035 2.433 7.381 3.580 13.304 

X 1.000 Bron CBS bevolk1 ngsprognose 
1985. midden variant. 

Opvallend is dat de vergrijzing tot 2010 
geleidelijk verloopt. Pas na 2010 zal de 
vergrijzing sterker worden omdat dan de 
geboortegolf van na de Tweede-Wereld
oorlog de 65-jarige leeftijd bereikt. Boven
dien zal tot het jaar 2000 de vergriJzing 
nog gepaard gaan met een stijgende be
volkmg, zodat de relat1eve vergrijzing dan 
minder is dan in de peri ode na 2010. Dan 
gaat een sterkere vergrijzing gepaard met 
een dalende bevolking zodat de relatieve 
vergnjzing dan veel sterker is. Binnen 
deze leeftijdsgroep 1s er oak sprake van 
een relatieve veroudering. Het aandeel 
van de groep hoogbejaarden (80 +) zal 
steeds grater worden. Oil verschijnsel 
wordt wei aangeduid met dubbele vergrij
zing. Het aandeel van de hoogbejaarden 
neemt van 2% van de totale bevolking toe 
tot 5% in 20302 . De sterkste ontgroening 
is reeds vanaf 1965 aan de gang en zal 
nag tot 1990 sterk blijven. Daarna zal de 

Chnsten Democrat1sche Verkennrngen 3/87 

ontgroening minder sterk, maar wei aan
wezig zijn. 

Consequenties voor de gezondheids
zorg 
Dit brengt ons bij de tweede vraag: wat 
zijn hiervan de consequenties voor de ge
zondheidszorg? Uit het gegeven dat het 
aantal jongeren voorlopig nag sneller af
neemt dan het aantal ouderen toeneemt 
kan niet worden afgeleid dat we ons 'dus' 
geen zorgen hoeven maken. Het kan zijn 
dat de vergrijzing meer middelen vraagt 
dan de ontgroening oplevert. Dit leidt tot 
twee hoofdvragen met betrekking tot de 
gezondhetdszorg. De eerste is: kan de ge
zondheidszorg de komende vergrijzing 
opvangen? De tweede is: zal bij een toe
nemend aantal ouderen er wei voldoende 
draagvlak zijn om de gestegen kosten te 
dragen? 

Op zich lijkt het duidelijk: een verdubbe
ling van het aantal ouderen betekent dat 
er oak een verdubbeling van de voorzte
ningen voor ouderen zal moeten komen. 
Met andere woorden, er dienen in 2030 
grofweg twee keer zoveel bejaardenoor
den en verpleeghuizen te zijn, vergeleken 
met nu. Berekeningen die uitgaan van 
overigens gelijke omstandigheden Iaten 
zien dater een stijging te verwachten vall 
voor de collectieve uitgaven in de gezond
heidszorg van 100 in 1981 tot 139 in 20303 
(indexcijfers). Sterke stijgingen zijn te ver
wachten bij de uitgaven voor verpleeghui
zen en kruiswerk. Daartegenover staan 
weer verminderingen van kosten, zoals 
bijvoorbeeld de u1tgaven voor tandheel
kundtge verzorging. 

Naast de kwestie van het gebruik van 
gezondheidszorgvoorzieningen speelt de 

t AS W de Vnes. "Demograf1sche prognoses-vooru1tbe
reken1ng of m1sreken1ng? Econom1sch Sta!IS!Ische Be
nch/en. 14 nov 1985 

2. Soc1aal en Cultureel Planbureau. Collectleve U1tgaven en 
demograf1sche ontw1kke/Jng. 1970-2030 (RIJSWIJk 1984) 
27 

3 Soc1aal en Cultureel Planbureau. VergnJZing, ontgroe
nJng en collectleve wtgaven. stukwerk nr 33 (RIJSWIJk 
1985) 21 
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vraag van de linanciering een grote rol. 
Het toenemend aantal ouderen vraagt om 
meer gezondheidszorg. Dit betekent dat 
de verschillende premies (ziekenfonds, 
AWBZ) omhoog moeten om de zorg te 
kunnen betalen. Er wordt wei gezegd dat 
het draagvlak (de actieve beroepsbevol
king) dante zwaar belast zou worden. 

Voordat ingegaan wordt op eventuele 
maatregelen is het goed een aantal nuan
cerende opmerkingen te maken. De eer
ste betreft de relatieve importantie van de 
demogralische ontwikkelingen. Zo blijkt 
uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Plan bureau dat in de periode tussen 1970 
en 1981 de collectieve uitgavengroei voor 
slechts 13% te wijten was aan demografi
sche veranderingen4 Om nog een voor
beeld te geven: de uitbouw van het so
ciale verzekeringsstelsel kwam tot stand in 
een periode dat de demografische druk 
aan het toenemen was. Opvallend is ook 
dat in de afgelopen decennia de demo
grafische ontwikkeling sterker was dan de 
komende decennia het geval zal zijn. De 
ontgroening was sterker, maar ook de ver
grijzing. Zo nam tussen 1970 en 1980 de 
groep ouderen jaarlijks met 30.000 toe, 
terwijl dat in de jaren 1980-1990 op 
28.000 jaarlijks ligt. Tussen 1990 en 2000 
wordt dit zelfs nog iets minder. Pas na 
2010 (het bekende verhaal) schiet dit om
hoog. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de demografische ontwikkelingen tussen 
1970 en 1981 een sterkere druk op het 
collectieve uitgavenniveau uitoefenden 
(nl. 1% per jaar) dan in de periode 1985-
2000 waarschijnlijk het geval zal zijn (0,4% 
per jaar)s. 

Van belang voor de gezondheidszorg is 
het gebruik dat de toekomstige oudere 
van gezondheidszorgvoorzieningen zal 
maken. Belangrijk hierbij is dat de oudere 
van nu niet te vergelijken is met de oudere 
van 2030. In het algemeen zullen er in de 
toekomst ouderen zijn die vitaler, mondi
ger zijn, die een hogere opleiding hebben 
genoten. De vraag die door de nieuwe 
oudere naar gezondheidszorg geuit zal 
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worden, is waarschijnlijk anders dan de 
zorg die nu geboden wordt. Meer nadruk 
op Ianger thuis wonen, een grotere vraag 
naar thuiszorg, meer eigen invloed op de 
gevraagde hulp zijn een aantal elementen 
die voor de toekomstige oudere van be
lang zullen zijn. De conclusie hieruit is dui
delijk: het gaat niet zozeer om de aantallen 
bejaarden, als wei om de leefwijze, het cul
tuurpatroon en dergelijke. De groep oude
ren is niet homogeen, maar heterogeen. 
Deze heterogeniteit zal de komende de
cennia waarschijnlijk aileen nog maar toe
nemen. Uiteraard is die heterogeniteit ook 
nu aanwezig. Er zal echter de komende 
decennia een overgang plaatsvinden van 
de trad1tionele bejaarde zoals we die nu 
kennen, naar een 'nieuwe' bejaarde. 

Uitspraken over het benodigde niveau 
van gezondheidszorg na 2000 zijn dan 
ook zeer moeilijk te doen: het is namelijk 
niet terecht het gebruik van de huidige 
oudere gelijk te stellen aan de vraag naar 
gezondheidszorg die ouderen in 2030 zul
len uiten. De huishoudvorm, de woningin
richting, de mogelijkheden die de oudere 
zelf tot zijn beschikking heeft, de ontwikke
ling van de medische technologie, nieuwe 
vormen van zorg zijn een aantal factoren 
die de vraag naar gezondheidszorg kun
nen belnvloeden. Daarnaast spelen bij
voorbeeld een rol, het beleid dat gevoerd 
wordt of de economische groei, etcetera. 

Ook voor de meer nabije toekomst geldt 
dit. Het ministerie van WVC verwacht dat 
in het jaar 2000 bij ongewijzigd beleid 
voor de tien belangrijkste voorzieningen 
voor ouderen er jaarlijks zeven miljard gul
den meer nodig is dan nu. In een variant 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een 
verschuiving in het aanbod van voorzie
ningen is dit 1,4 miljard minder6 Ter ver
gelijking: de gezondheidszorg beslaat nu 
ongeveer 34 miljard. Tezamen met maat-

4. SCP, Collect1eve wtgaven etc .. 167 
5 Idem Ibidem. 
6. M1n1sterie van WVC, Zorg voor later, zorg van nu (Rijswijk 

1986) 17. 
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schappelijke dienstverlening is dit rond de 
40 miljard. De taakstelling in het huidige 
regeerakkoord bedraagt 1 ,2 miljard min
der. Daartegenover is 5,6 miljard meer als 
gevolg van de vergrijzing dus een fors be
drag. Wei wordt hier dus al rekening ge
houden met andere factoren dan aileen 
de demografische ontwikkeling. 

Ten aanzien van de vraag of het draag
vlak in de toekomst wei voldoende zal zijn, 
zljn ook kanttekeningen te maken. Zo zal 
de ontgroening eerst nog sterker zijn dan 
de vergrijzing zodat het aantal personen 
dat afhankelijk is van het draagvlak voorlo
pig nog niet zal toenemen. Pas na 2010 
zal de vergrijzing de overhand krijgen. Dit 
betekent dat er uit andere sectoren mid
delen kunnen vrijkomen. Zo wordt voor de 
sector onderwljs verwacht dat de kosten 
met 1/3 zullen dalen. Het is logisch dat de 
kosten van vergrijzing (deels) worden be
taald uit middelen die in andere sectoren 
vrijkomen. Na 2010, wanneer de vergrij
zing sterker wordt, ziJn er ook factoren die 
het beeld bijstellen. Zo zullen de ouderen 
van de toekomst naast AOW vaak een 
aanvullend pensioen ontvangen. De 
draagkracht bij de ouderen zelf zal dus 
toenemen. Dit betekent dat wanneer pre
mies naar draagkracht worden geheven 
er in toenemende mate door ouderen zelf 
kan worden bijgedragen aan de kosten 
van de extra benodigde voorzieningen, 
en dat deze niet aileen door de (actieve) 
beroepsbevolking gedragen hoeven te 
worden. 

Daarnaast is het denkbaar dat na 201 0 
in de groep 20-64 jarigen een versterking 
van het draagvlak optreedt. Nu zijn bij
voorbeeld uitkeringsgerechtigden ook af
hankelijk van de actieve beroepsbevol
king. De verhouding tussen actieven en 
niet-actieven is derhalve eveneens van 
belang. Na 2010 zal het draagvlak kleiner, 
maar ook sterker worden. Het totaal aantal 
mensen dat afhankelijk is van de actieve 
beroepsbevolking hoeft dus niet noodza
kelijkerwijs toe te nemen. Als laatste kan in 
dit verband de economische groei ge-
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noemd worden. Reeds bij een economi
sche groei van tussen de anderhalf en 
twee procent kunnen de gevolgen van de 
vergrijzing zonder al te grote moeilijkhe
den worden opgevangen. 

Overigens, moeten we mijns inziens de 
demografische ontwikkelingen niet zien 
als onontkoombaar en onafwendbaar pro
bleem, maar juist als uitdaging. Degenen 
die het over vergrijzing hebben spreken 
meestal over zichzelf. De ouderen van 
2030 zijn de twintigers van nu. lk denk niet 
dat zij zichzelf (nu al) als probleem zien. 
Maar ook ten aanzien van de huidige 
ouderen is de benadering van vergrijzing 
als probleem niet de juiste. Waarom zou 
de uitbouw van het sociale verzeke
ringsstelsel (tegen de demografische ont
wikkelingen in) en ook andere zaken als 
de aanleg van de Deltawerken een uitda
ging zijn en de vergrijzing een probleem? 
Een positieve benadering van de vergrij
zing is daarom gewenst. Daar komt bij dat 
in de berichten over de vergrijzing het 
beeld van de hulpbehoevende, zwakke 
bejaarde naar voren komt. In het over
grate deel van de gevallen is dit echter 
geenszins het geval. Bijna 90% van de 
ouderen woont zelfstandig en redt zich 
prima. 

Vergrijzing roept ten on
rechte het beeld op van 
hulpbehoevende bejaar
den. 

Voorwaarden en maatregelen 
Voordat bezien wordt welke maatregelen 
nu reeds genomen kunnen worden zal in-
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gegaan worden op de voorwaarden waar
aan deze maatregelen dienen te voldoen. 
Het CDA werkt zoals bekend met vier 
kernbegrippen rentmeesterschap, solida
riteit, gespreide verantwoordelijkheid en 
gerechtigheid. Het Wetenschappelijk ln
stituut heeft onlangs een rapport uitge
bracht onder de titel 'Zorgvernieuwing 
door structuurverandering' waarin een uit
werking van de christen-democratische 
beginselen voor de gezondheidszorg 
plaatsvindt. Alhoewel dit rapport niet spe
cifiek op de verg rijzi ng gericht is is het tach 
oak daarvoor van belang7 . Bij de verschil
lende kernbegrippen zijn verbanden met 
de zorgsector te leggen. 

Rentmeesterschap behelst voor de pa
tient het zoveel mogelijk benutten van de 
zelf- en mantelzorg die beschikbaar is. 
Voor de aanbieders van gezondheidszorg 
betekent dit het verantwoord omgaan met 
de beschikbare middelen, het doelmatig 
werken en het voorkomen van onnodig 
aanbod. 

Solidariteit kan in directe fysieke zin 
plaatsvinden door iemand die dat nodig 
heeft hulp te verlenen, maar kan oak in 
structurele zin worden opgebracht door 
bijvoorbeeld een solidariteitselement in de 
verzekeri ngsstructuu r. 

Gespreide verantwoordelijkheid heeft 
betrekking op de positie van de maat
schappelijke organisaties, zoals zieken
fondsen en particuliere verzekeraars maar 
ook instellingen als ziekenhuizen en be
jaardenoorden. 

Gerechtigheid slaat vooral op de positie 
van de overheid, die voor een ieder een 
'vloer' in de gezondheidszorg garandeert, 
hetgeen dus wil zeggen dat voor een ieder 
de noodzakelijke zorg beschikbaar is. 

Deze kernbegrippen vormen een ge
heel en dienen dan ook gecombineerd te 
worden toegepast. 

Om een voorbeeld te geven: zelf- en 
mantelzorg hebben aileen zin als er aan
sluiting is met de professionele gezond
heidszorg, ze vullen elkaar aan. Een an
der voorbeeld: het garanderen van een 
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'vloer' door de overheid heeft aileen zin 
als de maatschappelijke organisaties in 
staat zijn voor uitvoering hiervan zorg te 
dragen. Je zou het in een zin z6 kunnen 
zeggen: het gaat om het vanuit gerechtig
heid in gespreide verantwoordelijkheid 
beleven van solidariteit en rentmeester
schap ten aanzien van gezondheid en 
ziekte. 

Een dergelijke benadering laat ook zien 
waarom het grate deel van de kritiek op de 
zorgzame samenleving slechts zeer par
tieel is. Veel van deze kritiek uit zich inver
wijten dat de vergrijzing nooit kan worden 
opgevangen door het inschakelen van 
meer vrijwilligers. Het verlenen van directe 
hulp (het pannetje soep) is echter slechts 
een deel van de toepassing van een van 
de vier kernbegrippen. Gerntegreerde 
toepassing van de vier kernbegrippen 
om vat echter veel meer. Om dit duidelijk te 
maken zal ik een aantal suggesties 
bespreken die niet betrekking hebben op 
meer vrijwilligheid maar juist op structuur
aanpassingen die het mogelijk maken de 
vergrijzing op te vangen. 

Als eerste kan genoemd worden het be
vorderen van substitutie tussen verschil
lende vormen van zorg. Dit wordt door ve
len bepleit, er zijn echter nogal wat belem
meringen die dit effectief onmogelijk ma
ken. Thuiszorg zit bijvoorbeeld niet in het 
ziekenfondspakket. Verschillende voor
zieningen waar ouderen gebruik van ma
ken worden via verschillende bronnen ge
financierd. Zo wordt gezinszorg betaald 
uit de begroting van WVC, het kruiswerk 
uit de AWBZ, de huisarts door het zieken
fonds, particuliere verzekering of door de 
betrokkene zelf, de bejaardenoorden 
door eigen bijdragen en het ministerie van 
WVC, en de verpleeghuizen weer door de 
AWBZ. Overigens komt het streven naar 
substitutie niet voort uit een bezuinigings
oogpunt (als het goed is). Maar substitutie 

7 In d1t rapport 1s een aantaiiiJnen aangegeven waarlangs 
de gezondhe1dszorg zich de komende 1aren kan ontwlk
kelen 
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vloe1t voort vanu1t een gedachtengang die 
begint btJ de patient. De eigen verant
woordelijkheid van de pattent staat 
voorop. Dit betekent in eerste tnstantie het 
zoveel mogeliJk benutten van de mogelijk
heden d1e tot de beschikking staan van de 
pattent, inclusief de beschikbare omge
vtngshulp. Het verhaal is hiermee natuur
ltjk niet af. Voor de vormen van zorg die 
ntet tot de capacttetten van de patient en 
ztJn omgeving behoren dient de beno
dtgde zorg beschtkbaar te zijn. Een 
bltndedarm-operatie kan men moeilijk zelf 
doen. Ook is het met bepaalde kwalen 
lasttg om aileen thuts te zitten. en er geen 
partner of omgevingshulp beschikbaar is. 
Wei is het bijvoorbeeld onnodig dat men
sen worden opgenomen in een zieken
huts voor een behandeltng d1e ook polikli
ntsch kan plaatsvinden. Het gaat er dus 
om dat de JUtste zorg verleend wordt, de 
zogenaamde zorg-op-maat. Dan is substi
tutte geen economische maar een zorgin
houdelijke benadering. 

Daartoe IS het wenselijk dat de verschtl
lende voorzieningen zoveel mogelijk in 
een hand worden gehouden. De meest 
gesch1kte partiJ hiervoor IS de ziekte
kostenverzekeraar: het ziekenfonds, de 
parttculiere verzekeraar of de publiek
rechtelijke verzekeraar. Opvallend is dat 
btJ de particuliere verzekeraars al een be
gin is gemaakt met het vergoeden van 
thuiszorg. H1er is echter wei het kostenele
ment het voornaamste. Ook in de zteken
fondswereld zijn er wei experimenten met 
thutsverpleging. Zoals reeds gesteld dient 
dtt niet te geschieden vanuit kostenoog
punt maar vanuit zorgtnhoudeltjke over
wegingen Het kan namelijk ook wei voor
komen dat thutszorg duurder is dan op
name. Het tegendeel is uiteraard niet erg: 
als thuiszorg goedkoper is, ts dat mooi 
meegenomen, maar het staat niet voorop. 
Het in een hand houden van de verschil
lende voorzieningen vraagt ook om het op 
elkaar afstemmen van de verschillende 
eigen bijdragen. Deze dienen het namelijk 
voordeliger te maken om in een zieken-
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huis te worden behandeld terwijl thuiszorg 
eigenlijk beter is. Oat is voor de direct be
trokkene wei goedkoper, maar de maat
schappelijke kosten zijn dan hoger. 

Uit oogpunt van substitutie is het dus 
wenselijk als het beheer over de verschil
lende voorzieningen in een hand gehou
den worden. In dat kader past ook de ge
dachte dat Ziekenfondswet en AWBZ sa
mengevoegd worden. Voor de particu
ltere verzekeraars kan ook een vorm ont
wikkeld worden waardoor substitutie 
tussen AWBZ-verstrekkingen en de door 
de verzekeraars verzekerde verstrekkin
gen mogelijk wordt. 

Doelmatigheid 
Een volgend structuurelement dat van be
lang is voor het opvangen van de gevol
gen van de vergrijzing is verhoging van de 
doelmatigheid in de gezondheidszorg. De 
ziekenfondsen zijn de laatste jaren (nood
gedwongen) meer bezig geweest met het 
volgen van de regelgeving dan dat ze een 
eigen beleid konden ontwikkelen. Als er 
goede ideeen waren konden ze niet ten 
u1tvoer worden gebracht omdat ze niet 
vielen onder de Ziekenfondswet. Zo kon
den ontwikkelingen die maatschappelijk 
van belang zijn (bijvoorbeeld het bevorde
ren van thuiszorg) worden gefrustreerd 
door de officiele regelgeving. Aileen via 
de aanvullende fondsen zijn de zieken
fondsen in staat een eigen beletd te ont
wikkelen. De verzekerden bij een zieken
fonds hebben hier echter zelf nauwelijks 
zeggenschap over. Bovendien is hun keu
zevrijheid beperkt. Verder zijn er voor de 
ziekenfondsen nu onvoldoende beheers
tnstrumenten aanwezig om de doelmatig
heid te verbeteren. Een ziekenfonds kan 
een specialist die veel meer verrichtingen 
doet in vergelijking met anderen aileen 
signaleren. Het kan echter niet optreden 
tegen onnodig (kostenverhogend) ge
drag. 

Toch zijn er mogelijkheden om de doel
matigheid in de gezondheidszorg te ver
groten. Voor de ziekenfondsen is dat aller-
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eerst het opheffen van de contracteer
plicht. Nu is elk ziekenfonds verplicht er
kende beroepsbeoefenaren en instellin
gen te contracteren. Slechts in uitzonderlij
ke gevallen is het mogelijk hiervan onthef
fing te krijgen. De keren dat dit voorkomt 
(bijvoorbeeld met fysiotherapeuten waar 
een handel in 'ziekenfondsuren' is ont
staan) zijn echter niet succesvol te noe
men. lndien ziekenfondsen de vrijheid 
hebben te contracteren, kunnen ze hierin 
een eigen beleid ontwikkelen. Hulpverle
ners die te veel verrichtingen doen hoe
ven dan niet meer gecontracteerd te wor
den, of er kunnen afspraken omtrent de 
hoeveelheid verrichtingen gemaakt wor
den. Ook kan zo substitutie bevorderd 
worden: het ziekenfonds kan die hulpver
leners contracteren die aansluiten bij de 
gewenste ontwikkeling van de zorgverle
ning. Contracteervrijheid bevordert dus 
niet aileen de doelmatigheid maar kan ook 
een zorginhoudelijke stimulans beteke
nen. 

De inhoud van de contracten kan punt 
van onderhandeling worden. De vergoe
dingsstructuur van huisartsen en specia
listen kan dan in onderling overleg wor
den vastgesteld. Huisartsen worden nu 
via het 'abonnementshonorarium' be
taald, specialisten worden per verrichting 
betaald. Oit betekent financieel gezien 
een aansporing tot doorverwijzing. Oat 
staat echter het streven naar bevordering 
van de eerstelijnszorg ten opzichte van de 
tweedelijnszorg in de weg. Zo bezien 
biedt het opheffen van de contracteer
plicht hiertoe meer mogelijkheden dan het 
maken van allerlei convenanten zoals de 
afgelopen jaren gebeurd is. 

Ook de hoogte van vergoedingen is in 
dit verband belangrijk. Nu gelden er richt
lijnen van het Centraal Orgaan Tarieven 
Gezondheidszorg die als rechtens opeis
bare vergoedingen gelden. lndien de 
COTG-richtlijnen niet meer als rechtens 
opeisbare vergoedingen maar als maxi
mumvergoedingen gelden komt hierin 
ook enige ruimte. 
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Deze elementen samen maken het mo
gelijk dat een systeem van normering van 
behandelwijzen wordt bereikt. Grote ver
schillen in behandeling en ligduur kunnen 
daarmee worden teruggebracht. Belang
rijk is hier dat deze normering niet van bo
venaf wordt opgelegd maar in het veld zelf 
wordt ontwikkeld en daar dan ook wordt 
gedragen. 

Ziekenfondsen dienen er ook belang bij te 
hebben dat door middel van de contrac
teervrijheid de doelmatigheid bevorderd 
wordt. Anders bestaat de mogelijkheid 
dat contracteervrijheid onvolledig wordt 
benut. De vergoedingssystematiek van 
de ziekenfondsen kan daartoe worden 
aangepast. Nu kan elk ziekenfonds de ge
maakte kosten declareren bij een Centrale 
Kas waarin de premies en bijdragen voor 
de ziekenfondsverzekering gestort wor
den. Als de gelden in de Centrale Kas niet 
toereikend zijn wordt de (landelijke) pre
mie verhoogd. Het afzonderlijke zieken
fonds heeft er dus geen belang bij de 
kosten naar beneden te brengen. Dit voor
deel vloeit immers naar de Centrale Kas. 
Evenzo wordt een ziekenfonds dat onno
dig hoge kosten veroorzaakt hiervoor niet 
'gestraft'. 

Een andere vergoedingssystematiek 
kan hier verbetering in brengen. Een eer
ste aanzet hiertoe kan gevonden worden 
in budgettering van de ziekenfondsen. De 
ziekenfondsen krijgen dan net zoveel als 
bijvoorbeeld in het jaar daarvoor, en daar 
moeten ze het mee doen. Een zieken
fonds krijgt er dan belang bij in ieder geval 
niet hoger uit te komen dan in het vooraf
gaande jaar. Het betreft in dit geval 
kostenbudgettering. Via tussenfasen kan 
toegewerkt worden naar een systeem van 
inkomstenbudgettering, waarbij de ver
goeding van het ziekenfonds gebaseerd 
wordt op aantal verzekerden, leeftijdsop
bouw van het bestand (ouderen zijn nu 
eenmaal duurder dan jongeren) en derge
lijke. 

Het bezwaar van kostenbudgettering 
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wordt hiermee ondervangen dat zieken
fondsen die voorheen goedkoop werkten 
hier in feite voor gestraft zouden worden, 
en ziekenfondsen die hoge kosten veroor
zaakten hiervoor beloond zouden worden 
bij fixatie van het budget op gemaakte 
kosten. Budgettering van ziekenfondsen 
leidt er derhalve toe dat verschillen in doel
matigheid door het ziekenfonds zelf ge
dragen moeten worden. 

Budgettering leidt tot gro
tere doelmatigheid van zie
kenfondsen. 

Relatie verzekerde-ziekenfonds 
Oit brengt ons bij het volgende element: 
de relatie tussen verzekerde en zieken
fonds. lndien het ziekenfonds zelf verant
woordelijk is voor het budget betekent dit 
dat eventuele verschillen tussen het bud
get en de werkelijke uitkomst voor eigen 
rekening zijn. Het is denkbaar dat over
schotten gereserveerd worden en tekor
ten uit de reserves worden aangezuiverd. 
Het is echter ook goed mogelijk om deze 
verschillen te verrekenen met de verzeker
den. Oat is dus een deel nominale premie 
die rechtstreeks door de verzekerde aan 
het ziekenfonds betaald wordt. Het zie
kenfonds ontvangt dan twee maal uit de 
Centrale Kas (het overgrote deel) en het 
andere deel van de verzekerde. De verze
kerden zullen, 1ndien ze een relatief hoge 
nominale premie moeten betalen (bijvoor
beeld 1n vergelijking met ziekenfondsen 
uit de omgeving) het z1ekenfonds ter ver
antwoording roepen. Oaar gaat een sti
mulerende werking van uit. Bovendien 
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heeft deze vorm het voordeel dat aile ver
zekerden de premie betalen, en niet ai
leen degenen die gebruik maken van 
voorzieningen. 

Naar de kant van instellingen kan verbe
tering van de doelmatigheid bereikt wor
den door te streven naar produktiviteits
verhoging. Het gaat hier niet aileen om het 
beter benutten van laboratoria, het verlen
gen van de 'bedrijfstijd' en dergelijke. 
Naast het streven naar produktiviteitsver
betering, die zich uit in de prijs, kan ook 
worden gestreefd naar kwaliteitsverbete
ring. Er ontstaat dan differentiatie tussen 
instellingen, hetgeen de onderhandelings
positie niet noodzakelijkerwijs verslech
tert. Gevolg hiervan kan ook zijn dat dou
blures van voorzieningen worden voorko
men. Niet elk ziekenhuis zal dan behoefte 
hebben aan aile nieuwe apparatuur die 
beschikbaar is. Hier liggen grote uitdagin
gen voor het management van instellin
gen. 

Zodoende hebben zowel ziekenfonds, 
verzekerde als instelling weer belang bij 
een doelmatiger gezondheidszorg. Voor 
de particuliere verzekeraars geldt niet 
exact hetzelfde, toch kunnen ook daar ele
menten worden ingebouwd die de doel
matigheid via de ziektekostenverzekeraar 
kunnen vergroten. 

Vergrijzing 
Nu zijn voornoemde elementen geen za
ken die specifiek in verband staan met de 
demografische ontwikkelingen. Het zijn 
structuuraanpassingen die ook zonder 
vergrijzing toegepast kunnen worden. 
Deze wijzigingen bieden echter wei de 
mogelijkheid de vergrijzing op te vangen. 
Een belangrijke vraag daarbij is de vol
gende. Ouderen vertegenwoordigen voor 
ziekenfondsen en verzekeraars 'slechte ri
sico's' omdat ze meer kosten veroorzaken 
dan jongeren. Verbetering van de doel
matigheid kan er toe leiden dat getracht 
word! deze 'slechte risico's' te weren. 
Wordt daarmee niet een doel van de doel
matigheidsverbetering, namelijk het op-
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vangen van de komende vergrijzing, ge
weld aangedaan? Om dit soort effecten te 
voorkomen dienen in de grondslagen van 
het verzekeringsstelsel een aantal voor
waarden te worden ingebouwd die derge
lijke effecten uitsluiten. 

Om het bovenstaande te corrigeren is 
daarom een solidariteitselement op zijn 
plaats. Het betreft dan solidariteit naar ri
sico (gezondheidstoestand) en solidariteit 
naar draagkracht (inkomen). In de zieken
fondsverzekering zijn deze twee solidari
teitsvormen wei aanwezig, bij de particu
liere verzekeringen, waar juist de meest 
draagkrachtige mensen verzekerd zijn 
vrijwel niet. Een ontwikkeling als bij de par
ticuliere verzekeraars waar jongeren met 
lage tarieven worden gelokt is derhalve 
niet gewenst. De consequentie van lage 
premies op lage leeftijd 1s immers hoge 
premies op hoge leeftijd. Het voorgaande 
impliceert een ontwikkeling naar een een
vormige verzekenngsstructuur, waarin 
plaats is voor de genoemde solidanteit. 
Bevordering van doelmatigheid hoeft dan 
geen nadelige consequenties te hebben 
voor bepaalde groepen verzekerden. 
Hier zien we dus dat solidariteit ook 1n 

structurele zin via de premie van de ziekte
kostenverzekering kan worden geuit. 

Het IS in dit verband belangrijk op te 
merken dat de rol van de overhe1d niet 
noodzakelijkerwijs minder wordt. Het gaat 
meer om een andere overheid. De over
heid dient de randvoorwaarden te stellen, 
zoals kwaliteitseisen, het garanderen van 
toegankelijkheid, een m1nimumniveau en 
dergelijke. Binnen deze randvoorwaar
den kunnen de maatschappelijke organi
saties hun verantwoordelijkheden dra
gen. Het pleiten voor meer verantwoorde
lijkheden voor de maatschappel1jke orga
nisaties is niet hetzelfde als het pleiten 
voor meer marktwerking, of zelfs commer
cialisering. Het gaat erom de verantwoor
delijkheden daar te leggen waar ze ook 
gedragen dienen te worden. De maat
schappelijke organisaties zijn verantwoor
delijk voor het ontwikkelen van nieuwe 
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zorgvormen, een goede uitvoering, cor
recte dienstverlening. De taak van de 
overheid is derhalve beperkt: ook als er in 
'het veld' iets misgaat betekent dit niet 
automatisch dat de uitvoering daarvan ge
lijk door de overheid ter hand genomen 
dient te worden. De vergroting van de ver
antwoordelijkheid van de maatschappe
lijke organisaties (evenals de vergrijzing 
niet nieuw: vroeger lagen deze verant
woordelijkheden dichter bij het maat
schappelijk middenveld) brengt interes
sante mogelijkheden. Nu is het al zo dat 
bepaalde gezondheidsstijlen opkomen. 
Te noemen zijn bijvoorbeeld de Vrouwen
Hulpverleningsgroepen, de Pro-Life be
weging en de alternatieve geneeswijzen. 
Het is denkbaar dat de combinatie van 
vergroting van de verantwoordelijkheid 
van de maatschappelijke organisaties en 
de toenemende mondigheid van de toe
komstige oudere leidt tot uitbouw van ver
schillende gezondheidsstijlen. De ver
schlllende voorkeuren van (groepen) ver
zekerden kunnen dan in een dergelijke 
st1jl tot uiting komen. 

Deze uitbouw van gezondhe1dsstijlen is 
ook in verband met het draagvlak van be
lang. Het voorgaande leidt ertoe.Dat een 
grote mate van differentiatie in gezond
heldsstijlen kan optreden. Deze differen
tiatie leidt ertoe dat over het hele land ver
spreid een geschakeerd beeld ontstaat. 
Om deze verscheidenheid de mogelljk
heid te geven tot realisatie te komen is het 
van belang om te komen tot een basispak
ket gezondheidszorg. Hierin dienen aile 
elementaire risico's te zijn gedekt. Het 
meerdere, de biJzondere voorkeuren, 
kunnen via de gezondheidsstijlen worden 
geuit. 

De relatie met het draagvlak IS duidelijk 
aanwezig. Het basispakket geldt als gega
randeerde 'vloer', met een premie die ge
baseerd is op solidariteit naar risico en 
draagkracht. Het draagvlak voor de ge
zondheidsstijlen ligt 1n het maatschappe
lijk middenveld (hetgeen overigens niet 
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u1tslu1t dat ook dan de premie op het soli
dariteitsbeginsel is gebaseerd. Belangrijk 
is dat dit niet meer tot de overheidsverant
woordelijkheid behoort. Via het basispak
ket (dat trouwens ook binnen een gezond
heldsstijl kan worden aangeboden) is im
mers het 'recht op gezondheidszorg' ge
waarborgd, via de ontwikkeling van de 
gezondheidsstijlen kan de plunformiteit 
van de samenleving tot uiting komen. 

Hiermee worden dan ook niet de totale 
uitgaven aan gezondheidszorg gebon
den, also! er een maximum zou zijn waar
boven de uitgaven niet zouden mogen stij
gen (bijvoorbeeld 10% van het nationaal 
1nkomen). Wei wordt dan het gedeelte dat 
collectief gefinancierd wordt aan een 
grens gebonden, namelijk maximaal de 
uitgaven voor het basispakket. Daarbo
ven z1jn de mensen echter vrij om hun mid
delen naar eigen inzicht te besteden. De 
vergrijzing hoeft dus niet noodzakelijker
wijs tot een zeer sterke stijging van de col
lectieve fasten te leiden. 

Conclusies 
De komende jaren zal ons land te maken 
krijgen met een voortgaande vergrijzing 
en ontgroening. De gevolgen die dat met 
zich meebrengt l1jken zich toe te spitsen 
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op vragen rondom voorzieningenniveau 
en betaalbaarheid. Voor de toekomst, ze
ker voor de verdere toekomst, zijn die vra
gen niet afdoende. Ook op korte termijn 
gaan de voorspellingen al redelijk snel uit 
elkaar lopen. Het is dan ook niet de 
kwestie of vergrijzing in het jaar 2000 nu 6 
of 8 miljard gulden meer kost dan nu. 
Deze exercities zijn wei nuttig om een 
beeld te krijgen van de mogelijke kosten 
van vergrijzing. Het gaat er echter meer 
om of de maatschappij zeit de gevolgen 
van de vergrijzing kan opvangen. We heb
ben wat dat betreft het 'demografisch ge
tij' eigenlijk nog mee. 

lndien gedurende de komende jaren in 
de gezondheidszorg de zorgzame samen
leving ook in structurele zin wordt inge
bouwd kunnen de benodigde vaardighe
den bij de maatschappelijke organisaties 
worden ontwikkeld. Tegen de tijd dat de 
echte vergrijzing eraan komt is de samen
leving voldoende toegerust om ook dat 
aan te kunnen. Het maakt de vergrijzing 
als uitdaging er des te boeiender door. 
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Drs. G. H. Terpstra 

Een schat aan 
gegevens over 
deeltijdarbeid 

Onbekend maakt onbemind. Managers 
met ervaring met deeltljdarbeid oordelen 
positiever dan werkgevers in bedrijven 
waar deeltljdarbeid niet voorkomt. Per 
sa/do oordelen ondernemers met ervaring 
gunstig. Het CDA Tweede Kamerlid 
Terpstra bespreekt een bundel onder re
dactie van Lei De/sen, getiteld 'Deeltljdar
beid; een mythe en rea!iteit'. De bunde/ is 
uitgegeven door Presses lnter-universitai
res Europeennes voor het Europees Cen
trum voor Werk en Samenleving en kost 
I 37,50. 

Aan het einde van de jaren zeventig en het 
begin van de jaren tachtig is er in ons land 
veel gesproken en geschreven over het 
bevorderen van deeltijdarbeid als instru
ment voor de bestrijding van de werkloos
heid. Binnen het CDA is deeltijdarbeid in 
dit kader sterk verdedigd door Steef Weij
ers die er onder meer de brochure De/en 
van banen, een he!s karwei Uuni 1981) 
aan wijdde. 

De overheid probeerde in die tijd deel
tijdarbeid te bevorderen door middel van 
subsidies. In Zuid-Limburg werd in 1983 
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een experiment gestart onder Ieiding van 
het management-adviesbureau Twynstra
Gudde. Dit experiment werd onder an
dere gestimuleerd door Gedeputeerde 
Staten van Limburg. 

Naast en ter ondersteuning van dit ex
perrment verstrekte Gedeputeerde Staten 
van Limburg een opdracht aan het Euro
pees Centrum voor Werk en Samenleving 
om een literatuuronderzoek te starten over 
aile aspecten van deeltijdarbeid. Deze stu
die die werd uitgevoerd door Lei Del sen is 
vorig jaar gepubliceerd. Voor een ieder 
die in deeltijdarbeid is ge"r"nteresseerd, !e
vert deze uitgebreide studie een grote 
schat aan gegevens op. 

Wat is deeltijdarbeid? 
De studie omschrijft deeltijdarbeid als die 
arbeid die vrijwillig, regelmatig en volgens 
arbeidscontract wordt verricht gedurende 
een gedeelte van de dag, week of maand 
dat korter is dan de gebruikelljke arbeids-

Drs G.H Terpstra (1940) is CDA Tweede Kamerl1d en lid 
van de sectle soc1ale vragen van de Raad van Kerken 
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duur voor de betreffende bedrijfstak of or
ganisatie, en beloond wordt naar rato van 
het aantal gewerkte uren. 

Uit een internationale vergelijking blijkt 
dat in bijna aile Westerse Ianden deeltijd in 
de jaren zeventig belangrijk is toegeno
men. Tevens blijkt dat met name gehuwde 
vrouwen in deeltijd werken. In 1981 bij
voorbeeld werkte 20% van aile werkne
mers in ons land in deeltijd. Voor mannen 
was dit percentage 8,5 en voor vrouwen 
45. In 1973 werkte nog maar 1% van de 
mannen en 15,5% van de vrouwen in deel
tljd. Landen met naar verhouding veel 
deeltijdwerkers zijn onder andere Groot
Brittannie en de Scandinavische Ianden. 
Deeltijdarbeid komt voorts veel meer voor 
in de dienstverlenende sectoren dan in de 
industrie. 

De stijging van het relatieve aandeel 
van deeltijdarbeid in de totale werkgele
genheid komt door de groei van het aantal 
werknemers dat in deeltijd wil werken (met 
name jongeren en vrouwen in het alge
meen), alsmede door de absolute daling 
van het aantal voltijdbanen in de industrie. 
Deeltijdarbeid is door de oververtegen
woordiging in de dienstverlening dus 
meer crisisbestendig gebleken, althans in 
de jaren zeventig. 

De ontwikkeling naar deeltijdarbeid is 
vee\ sneller verlopen dan algemeen werd 
verwacht. In 1977 publiceerde de Weten
schappelijke Raad voor het Regeringsbe
leid een studie over de (toen) komende 
vijfentwintig jaar Daarin achtte hij een 
deeltijdpercentage van 25 van aile werk
nemers mogelijk in het jaar 2000. In de 
loop van de jaren tachtig is dit cijfer echter 
al gehaald. 

In de studie behandelt Delsen deeltijd
arbeid vanuit verschillende gezichtspun
ten. Hij beziet deeltijdarbeid vanuit de on
derneming, vanuit de overheid en vanuit 
de individuele werknemer. Daarnaast be
handelt hij deeltijdarbeid in de arbeids
markt, in de arbeidsvoorwaarden en in de 
sociale zekerheid. In dit artikel zal ik pro
beren speciaal te \etten op onderwerpen 
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die van belang zijn voor de politiek, met 
andere woorden die zaken, waar de over
heid speciale belangstelling voor zou kun
nen hebben. 

Enkele kleine punten van kritiek 
In vee\ toespraken en recensies wordt be
gonnen met vee\ \of en waardering uit te 
spreken om daarna met kritiek te komen. 
Hier wil ik de volgorde omkeren. 

Slechts over twee punten van onderge
schikt belang wil ik een opmerking maken: 
- het boek is zeer gedetailleerd. Voor het 

hoofdstuk over sociale zekerheid 
waarin aile uitkeringen en premies voor 
1986 zijn opgenomen, betekent dit een 
zeer snelle veroudering. Dit speelt des 
te meer nu het stelsel voor wat betreft 
de werknemersverzekeringen drastisch 
is gewijzigd. 

- voor wat betreft de maatschappelijke 
organisaties valt het op dat aileen de 
FNV of FNV-bonden worden ge
noemd. Ook het CNV heeft in dezelfde 
peri ode een rapport over deeltijd gepu
bliceerd terwijl binnen de politiek 
vooral Steel Weijers actief is geweest. 
Ook zijn brochure wordt niet vermeld. 
T och moet de sch rijver vee\ aan het 
CDA of het CNV hebben gedacht om
dat hij consequent schrijft over 'het' 
FNV in plaats van 'de' FNV. 

Naast deze twee kleine punten heb ik ai
leen maar waardering voor het uitge
breide onderzoek dat Lei Delsen heeft 
verricht. 

Wat wil en kan de politiek? 
Uit de brochure van Steel Weijers van 
1981 en het voorwoord van gouverneur 
Kremers bij de stu die van Del sen blijkt dat 
de overheid destijds geloofde in de moge
lijkheid deeltijdarbeid daadwerkelijk te sti
muleren. In de latere jaren is het geloof in 
de sturingsmogelijkheden van de over
heid steeds kleiner geworden. Vee\ meer 
dan toen wordt nu gemikt op het creatieve 
vermogen van de sociale partners en de 
individuele ondernemers en werknemers. 
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Dit betekent voor de studie aileen maar 
dat niet aileen de overheid maar ook aile 
beleidsmakers in het bedrijfsleven kennis 
van de resultaten zouden moeten nemen. 
Uit de studie blijkt overduidelijk dat het 
adagium 'onbekend maakt onbemind' 
ook voor deeltijdarbeid geldt. 

Deeltijd en werkgelegenheid 
Het onderzoek toont aan, dat heel weinig 
voltijdwerkers overgaan op deeltijdbanen. 
Subsidie van de overheid om dit te stimu
leren helpt dan ook niet. Wei werken veel 
werknemers die beginnen met een baan, 
liever in deeltijd, om meer vrijheid te krij
gen, teneinde meer te kunnen studeren of 
om de baan te kJnnen combineren met 
het hebben en verzorgen van kinderen. In 
dit Iicht is het niet verwonderlijk dat vooral 
jeugdigen en gehuwde vrouwen graag 
een deeltijdbaan willen hebben. 

Het is niet zeker of deeltijd
arbeid leidt tot minder 
werkloosheid. 

Zeker is dat deeltijdarbeid meer men
sen in het betaalde arbeidsproces kan 
brengen. Hoeveel de werkloosheid daalt 
is niet direct te berekenen omdat het ver
schijnsel deeltijd ook weer nieuwe men
sen aantrekt die anders niet zouden zijn 
gaan werken. Dit laatste leidt ertoe dat de 
werkloosheid onder deeltijdwerkers stijgt 
ondanks de sterke groei van het aantal 
deeltijdbanen. Voor vrouwen geldt het
zelfde verschijnsel. Zowel het aantal vrou
wen met een baan als het aantal werkloze 
vrouwen neemt toe. Deeltijd bevordert 
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werkgelegenheid. Of het de werkloosheid 
bestrijdt is veel minder zeker. 

Deeltijd en emancipatie 
Daar deeltijdarbeid de mogelijkheden 
voor gehuwde vrouwen om een baan te 
krijgen sterk bevordert, zou een positieve 
invloed op de emancipatie mogen wor
den verwacht. 

Tegengestelde argumenten kunnen 
echter worden ontleend aan het feit dat 
deeltijd vaak voorkomt in de laagbetaalde 
funct1es en deeltijd het verzorgen van kin
deren toelaat of beter gezegd mogelijk 
maakt waardoor een bestaande rolverde
ling wordt bevestigd. 

Het op grote schaal bevorderen van 
deeltijd bij mannen bijvoorbeeld via 
jeugdwerkplannen en 32-uursbanen als
mede een verbetering van het scholings
en promotiebeleid ten aanzien van deel
tijdbanen in het algemeen kunnen belang
rijke stappen zijn in de goede richting. 

Deeltijd en onderneming 
Uit de onderzoeken blijkt dat managers 
met ervaring met deeltijd positiever over 
deeltijd oordelen dan managers in bedrij
ven waar deeltijd niet voorkomt. Onbe
kend maakt ook hier onbemind. 

Als belangrijkste voordelen van deeltijd
arbeid worden genoemd: 
- grote flexibiliteit van de organisatie; 
- hogere produktiviteit van de deeltijd-

werker; 
- later ziekteverzuim. 
De nadelen liggen meer in de sfeer van de 
extra administratie- en wervingskosten. 
Per saldo oordelen de ondernemers met 
ervaring met deeltijdarbeid vrij positief. 

Deeltijd en A TV 
Met name de FNV heeft zich tegen deeltijd
arbeid verzet omdat deze schadelijk zou 
zijn voor de invoering van arbeidstijdver
korting voor iedere werknemer. Uit de stu
die blijkt dat beide vormen van herverde
ling van arbeid elkaar aanvullen. Som
mige schrijvers gaan met een verwijzing 
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naar de grotere flexibilite1t zelfs verder 
door te stellen dat deeltijdarbeid een voor
waarde is voor arbeidstijdverkorting voor 
1edereen. Ook op dit punt heeft het CNV 
altijd een realistischer koers gevaren door 
deeltijdarbeid en arbeidst1jdverkorting bei
de te propageren. 

Deeltijd en de individuele werknemer 
Uit het feit dat veel werknemers graag in 
deeltijd willen werken zou men kunnen af
leiden dater geen problemen zijn. Toch is 
d1t niet het geval. Problemen liggen met 
name op het gebied van: 
- de rechtszekerheid die bij bepaalde 

vormen van deeltijdarbeid veel te wen
sen overlaat; 

- de geringe kansen op scholmg en pro
motie; 

- de soms te geringe betaling ten op
zichte van voltijdwerkers; 

- de rekenmethodiek bij de overheid met 
betrekking tot de inhouding die ertoe 
le1dt dat deeltijdwerkers bij de overheid 
netto m1nder overhouden dan werkne
mers in de particuliere sector. Het Co
mite Verontruste Deeltijders is met 
name op dit punt actief. De bonden van 
overheidspersoneel hebben voor 1986 
d1t punt voorgelegd aan de Commissie 
Albeda. Deze acht de overheid echter 
op dit punt n1et foul. 

Uit de groeiende belangstelling voor deel
tijdwerk valt af te lei den dat voor veel werk
nemers de voordelen groter zijn dan de 
nadelen. Daarbij zijn de vakbonden steeds 
actiever in het regelen van allerlei zaken 
ook voor deeltijdwerkers in de CAO. 

Deeltijd en de arbeidsvoorwaarden 
De arbe1dsvoorwaarden worden gedeel
telijk bij wet geregeld en gedeeltelijk bij 
CAO. In een drietal wetten worden deel
tijdwerkers anders behandeld dan voltijd
werkers. 

Dit IS het geval b1j de Wet Minimumloon, 
de Wet Ondernemingsraden voor Kleine 
Ondernemingen (minder dan 100 werk
nemers) en delen van de Arbeidswet. De 
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kritiek richt z1ch met name op het uitsluiten 
van deeltijdwerkers van de minimumloon
beschermlng indien zij minder dan een
derde van de normale werktijd werken. 
De SER heeft over dit punt verdeeld gead
viseerd terwijl het Kabinet nog een besluit 
moet nemen. Juridisch is het verschil op
geheven omdat de Wet Gelijk Loon een 
gelijke beloning voorschrijft aan mannen 
en vrouwen ongeacht de arbeidsduur. Via 
deze wet heeft de kleine deeltijdwerker 
toch recht op het minimum loon. 

Veel belangrijker is de CAO voor het ar
beidsvoorwaardenbeleid. In 1981 heeft 
de Stichting van de Arbeid de CAO
partijen geadviseerd deeltijdwerkers en 
voltijdwerkers naar rato gelijk te behande
len. In de meeste CAO's is dit ook het ge
val. In een aantal CAO's bijvoorbeeld de 
Bouw en de Zuivel komen nog afwijkende 
bepalingen voor. 

Onzekerheid kan er verder nog bestaan 
op bepaalde gebieden waar niets bijzon
ders voor deeltijdwerkers is geregeld. Dit 
kan het geval zijn met betrekking tot: 
- proeftijdbepalingen; 
- definitie van vakantiedagen voor ver-

schillende vormen van deeltijd; 
- recht op buitengewoon verlof; 
- vergoeding van reiskosten; 
- regelingen om minder te mogen wer-

ken voor oudere werknemers. 

Ondernemingen kunnen 
het beste zelf deeltijdarbeid 
bevorderen. 

Het probleem op dit gebied is de definitie 
van naar rato of naar evenredigheid. Meer 
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principiele problemen bestaan er met be
trekking tot het overwerk. Volgens de 
werkgeversorganisaties begint overwerk 
pas boven de voor de bedrijfstak gel
dende normale arbeidsduur bijvoorbeeld 
38 uur. Volgens de vakbeweging moet 
overwerk en dus overwerkvergoeding be
ginnen bij een aantal uren dat meer is dan 
het afgesproken aantal bijvoorbeeld 20 
uur. 

Een extra moeilijk punt heeft betrekking 
op de pensioenen. Zolang deeltijd niet 
goed is geregeld in de pensioensfeer zul
len vooral oudere voltijdwerkers er weinig 
voor voelen om in deeltijd te gaan werken. 

Wie moet de deeltijd bevorderen? 
De beste mogelijkheden voor de bevorde
ring van deeltijdarbeid liggen binnen de 
ondernemingen en de organisaties. Voor
al de visie van de Ieiding is van groot be
lang. Knelpunten kunnen daarnaast op
gelost worden door de ondernemings
raad en de bonden samen met de Ieiding. 
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Delsen spreekt in dit verband van een ac
tieplan ter bevordering van deeltijd. 

Het voorgaande geldt uiteraard ook 
voor de overheid in de rol als werkgever. 
Delsen durft in dit verband nog te spreken 
over een voortrekkersfunctie. In de rol als 
wetgever kan de overheid belemmerin
gen wegnemen die met name liggen op 
het gebied van de sociale zekerheid. 

Tot slot 
Delsen heeft op basis van een uitgebreide 
literatuurstudie een handig naslagwerk 
geschreven voor iedereen die geYnteres
seerd is in deeltijdarbeid en in de factoren 
die verdere invoering van deeltijdarbeid 
kunnen beYnvloeden. 
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Penscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

'I edere generatie he eft 
haar eigen weg naar 
Lenin' 

In het brave Sovjet weekblad 'New Times' 
is de uitspraak te vinden: 'ledere genera
tie heeft haar eigen weg naar huis' 1. De 
hoofdredactie voegt daaraan toe: 'Na 
ruim 6 decennia sinds de treurige dag in 
Januari 1924 (de sterfdag van Lenin; 
AMO) is de behoefte om Lenin te vragen 
hoe we verder moeten om ons handelen 
en onze plannen in overeenstemming te 
brengen met zijn normen en erfenis, ai
leen maar sterker geworden'. 

Oat teruggrijpen op Lenin, valt ons op 
als we de huidige veranderingen en de 
begeleidende uitspraken zien en lezen. 
Enerz1jds komt dit over als een legitime
ring van een nieuwe politiek; hard nodig 
om de kritiek van de oude garde te weer
leggen. Anderzijds is het wellicht ook echt 
gemeend. Voor een Westerling die in 
deze dagen de Sovjet-Unie bezoekt is dat 
moeilijk te begrijpen. Zeker als gesteld 
wordt: 'Lenin's voorbeeld is de belicha
ming van de zin van het Ieven zelf, van de 
opperste principes die de menselijke soort 
van z1jn begin tot de huidige dag heeft 
voortgebracht.' en 'Zijn priveleven was 
zodanig dat Lenin in een tijd waarin gods-
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dienstige gevoelens de overhand had
den, als een heilige beschouwd zou zijn'. 
En tegelijkertijd zijn er in een zelfde artikel 
nuchtere constateringen te vinden: 'Onze 
ontwikkeling gaat van geloof naar kennis 
... dat geldt voor alles, ook voor onze be
nadering van Lenin - hier is het een be
weging van blinde verering naar het be
zien van de man en van wat hij bereikte'. 

De schrijver kan zich aan dit type artike
len geen buil vallen. Als Gorbatsjov het 
wint met de grote schoonmaak die hij 
heeft aangekondigd, dan kan de auteur al 
op z' n nuchtere benadering wijzen. Zou 
Gorbatsjov het afleggen tegen de conser
vatieve partijbazen en baasjes, dan kan 
de auteur geen gebrek aan dogmatische 
verering ten opzichte van de vaderen ver
weten worden. Dit is de situatie die men 
momenteel in de Sovjet-Unie aantreft. 

Bij velen is hoop op vernieuwingen, op 
wat meer ruimte om te ademen en een wat 
hogere levensstandaard. Bij veel ande
ren, die zich prima aan de bestaande orde 
hebben aangepast en daarvan weten te 

1 nr 4, februan 1987 
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protiteren, is er terughoudendheid, pas
sieve en actieve tegenwerking tegen de 
nieuwe leiders. De grote massa wacht at; 
zij wil eerst zien, en dan geloven. 

Wat democratisering wei en niet bete
kent 
In Sovjet-kringen wordt sinds enige tljd Ult
drukkelijk over 'socialistisch zeltbestuur 
van de bevolk~ng' geschreven2 . De ter
men d1e bijvoorbeeld prot. Wolkov daarbij 
hanteert klinken leerlingen van Kuyper, 
Lohman en Schaepman vertrouwd in de 
oren. Zulk zeltbestuur ligt in de lijn van een 
ontwikkeling die wetenschappelijk 1s vast
gesteld, aldus wordt parmantig gesteld. 
Wij knikken daar begrijpend bij. Weten
schap kan helpen bij het doorgronden van 
de schepping en haar ontplooiingsmoge
lijkheden. Maatschappelijk zeltbestuur uit
geoetend op aile niveaus en in aile sferen. 
Oat klinkt als subsidiariteit en soevereini
teit in eigen kring (sphere sovereignty 
noemt men dat in het Engels). Direct zelt
bestuur dat zoals Lenin het uitdrukte, 
'geen ander bewind erkent behalve het 
bewind van de eigen aaneengesloten
heid'. Men kan z'n ogen bijna niet gelo
ven. 

En dat moet men ook zeker niet doen 
want Sovjet-auteurs bedoelen dat anders. 
Voor hen hebben die begrippen een an
dere inhoud dan voor ons. 

Democratisering is een slagwoord dat 
een rijkdom aan positieve betekenissen bij 
ons oproept3. 
Bijvoorbeeld: 
1 het beset van normen, spelregels, die 

boven de mens uitgaan, waar ieder 
zich aan moet houden ongeacht positie 
ot status. 

2 respect voor de zeltstandigheid van 
maatschappelijke organisaties; ieder 
met hun eigen mandaat. Oat wil zeg
gen organisatorisch pluralisme. 

3 ruimte voor verscheidenheid van op
vattingen en van partij-politieke con
currentie; politiek pluralisme, meer
partijen-democratie. 
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4 de gedachte dat ieder mens meetelt, 
een gelijke stem heett. Daarom is een 
optimaal-democratische beslissing 
een meerderheidsbeslissing. 

5 ontzien van minderheden zodat die 
zich zo goed mogelijk 1n het beleid kun
nen v1nden en respect voor eigen 
diepste overtu1gingen ervaren. 

Toetsing van deze ideeen aan de recente 
Sovjet-literatuur Ievert een wisselend 
beeld op. 

Ad 1: GorbatsJOV w1l het onwettig ge
drag van elites uitroeien. De hooggezeten 
protiteurs, de ratten zoals ziJ in een Sovjet 
protestsong heten, worden aangepakt. 
De hele benadering is doortrokken van 
morele appels tot hoog en laag. Bestrij
dlng van zwartwerken, van alcoholisme 
(het is goed te merken dat Moskou in ze
kere mate is drooggelegd) en van laks
heid. Deze aanpak schept hoop bij de jon
geren die zich nog niet bij het traditioneel 
grote verschil tussen woord en daad, 
besluit en praktische uitvoering, hebben 
neergelegd. Het wekt scepsis bij de oude
ren die weten dat sinds de Tsaren 'de 
meeste hervormingen in Rusland aileen 
op papier plaatsvinden'4 Maar toch: er 
wordt gepleit voor een staat die de 
grondslagen van het recht respecteert. 

Ad 2: Van maatschappelijk, organisato
risch pluralisme, in de zin van respect voor 
het onvervreemdbaar eigen mandaat van 
samenlevingsorganisaties zal geen spra
ke zijn. Wie rept van zeltstandige culturele 
at onderwijsinstellingen stuit op verba
zing. 'Men moet niet Lenin citeren maar 
z'n verstand gebruiken', aldus de lzwestia 
en televisie-commentator Bovin5 over de 

2 Prof Wolkov. lnformat1e Bullet1n. weekblad van de am
bassade van de USSR, nr. 12-4-1986 

3. A.M. Oostlander. Dorpsdespoten. Wever 1985. 
4 Dr. M J Broekmeyer, 'Gorbatsjovs hervormlngsplan

nen. act1e en reactie', lnternatlonale Spectator (Januan 
1987) 1-9. 

5 D1t art1kel is gebaseerd op een reeks gesprekken d1e de 
schn1ver van d1t artikel gedurende de laatste week van ja
nuan 1987 persoonlijk of als lid van een Nederlandse de
legatle 1n Moskou voerde. Het gesprek met Bov1n vond 
plaats op 28 Januan 1987. 
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eerder geciteerde professor Wolkov. Wat 
moet Je nu met verschillen in leerboeken, 
dat is toch absurd? Politieke contr61e op 
ziJn werk kwelt hem niet. 'lk schrijf en mijn 
chef bepaalt wat naar buiten kan', de chef 
gl1mlacht bevestigend. Zelfstandige vak
bonden zoals in Polen? Zeker niet, dat is 
een door en door zieke maatschappij. 

Uit Gorbatsjov's rede6 blijkt dat ge
dacht wordt aan meer zelfstandigheid 
voor oud-strijders en oud-arbeiders orga
nisaties, alsmede voor vrouwenverenigin
gen en voor een Sovjet cultureel fonds. 
Verder gaat het buiten partijorganen en 
economie niet. Trouwens, zelfs in Honga
riJe wordt een te zelfstandige schrijvers
bond al snel de mond gesnoerd. Het zelf
beheer blijkt veel meer uitgewerkt te zijn in 
de steer van de ondernemingen: meer be
le1dsru1mte voor de managers ten op
zichte van prijzen en lonen, meer vrijheid 
in aan- en verkoopbeleid; rechtstreekse 
handelsbetrekkingen tussen bedrijven, 
ook met die in de COMECON-landen en 
met andere buitenlanden. Zelfs de moge
IIJkheid om grote risico's te aanvaarden 
staat open, inclusief de kans op faillisse
ment en werkloosheid. Vooral dat laatste 
is opmerkelijk omdat dit een vast Sovjet
taboe scheen. De centrale economische 
stur1ng verwijdert zich van de traditionele 
oorlogseconomie. Gosplan, het centraal 
economisch commando centrum, zal min
der gedetailleerd te werk gaan. Bovin ant
kent dat dit een dramatische verandering 
is. 'Gosplan is al meer van karakter veran
derd'. In Gorbatsjov's toespraak tot het 
Centraal Comite krijgt d1t desondanks 
toch veel nadruk. Het gaat om het vergro
ten van de creativiteit, nodig voor techno
logische ontwikkeling van de USSR. 

Het niet-principiele karakter van het 
voorgestelde socialistisch zelfbestuur 
blijkt uit de stelling dat dit zelfbestuur in 
een dialectische verhouding tot het demo
cratisch centralisme dient te staan. In Gor
batsjov's volkse termen: 'een organische 
combinatie van een bevelvoerende per
soon met een collectieve krachtsinspan-
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ning'. Oat democratisch centralisme wil 
Gorbatsjov vasthouden op aile bestuur
lijke niveaus. Zijn rede klinkt op menige 
plaats ook als een bevel, een harde waar
schuwing, een commando om anders te 
gaan denken en handelen. lnderdaad, de 
centrale denkknop is omgezet richting 
'democratie'? Het is duidelijk dat dat 
wringt. 

Ad 3: Kan de beoogde democratisering 
in de richting gaan van de Praagse lente? 
lmmers, de uitgeweken Tsjechische politi
cus Mlynar heeft destijds al een positief 
portret van Gorbatsjov geschilderd. Zo'n 
opmerking hoort men liever niet. Een 
meer-partijen-staat heeft men helemaal 
niet op het oog. Dan zou men zowaar op 
het verloederde Westen gaan lijken, waar 
partijen televisie-tijd kopen voor hun cam
pagnes. Het Westen is een negatief voor
beeld, aldus Bovin. Het gaat in de USSR 
om 'meer socialisme'. 'Oat kan naar bui
ten toe lijken op wat Dubcek wilde - het 
socialisme met het menselijk gezicht'. Bin
nen de partij worden echter discussies 
aangemoedigd over aile relevante vraag
stukken. Maar het moeten wei construc
tieve discussies zijn, aldus wordt door 
Gorbatsjov eraan toegevoegd. Wat resul
teert is een oprekken van de mogelijkhe
den die er formeel al waren. Doen wat for
meel en wettelijk altijd al mocht - dat is, 
gezien het verschil tussen papier en wer
kelijkheid, een revolutionair aandoende 
stap. 

Ad 4: Verkiezingen met keuzevrijheid in 
plaats van zonder. Ook dat is een nieuw 
punt. Hierin zit de nieuwe waardering van 
de menselijke factor. Gorbatsjov weet dat 
in een moderne technologisch hoog ont
wikkelde maatschappij de inbreng van 
creatieve enkelingen en groepen heel be
langrijk is. Zonder hun inzet is de totstand
koming van Gorbatsjov's informatiemaat
schappij niet mogelijk. Controle van bo-

6 ·on reorgamzation and party's personnel policy Report 
by M1kha1l Gorbachov At the plenary meeting of the 
CPSN Central Committee, Januari. no. 27. 1987. 

7 Chnsten Democratische Verkenningen, oktober 1986. 
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venaf heeft de daling van de arbeidspro
duktiviteit niet kunnen tegenhouden. De 
kwaliteitsverhoging van produkten be
hoeft de inbreng van de gebruikers. 
Daarom worden klachtenrubrieken in 
kranten aangemoedigd. De lzwestiya ont
vangt dagelijks 2000 brieven. 'Die con
tr61e-pet past ook u' lijkt Gorbatsjov tot de 
bevolking te zeggen. 

Contr61e ook op de kwaliteit van de per
sonele bezetting in partij en onderneming 
kan de wisseling van de wacht versnellen. 
Oat is hard nodig want Gorbatsjov kan op 
taaie en actieve tegenwerking rekenen 
vanuit het midden en lagere kader. Velen 
kijken nude kat uit de boom. Het is niet ze
ker of Gorbatsjov het haalt en wie weet 
leidt dat tot een terugval in stalinisme. Die 
vrees wordt openlijk uitgesproken. 

Opwekken tot een ander gedrag zou 
echter met echte veranderingen in het 
systeem gepaard moeten gaan. Volgens 
de Sovjetoloog Seweryn Bialer zouden 
Amerikaanse managers, geplaatst in de
zelfde situatie, zich net zo gedragen als 
hun Sovjet-collega'sB De omstandighe
den van het Sovjet-systeem belemmeren 
een meer doelmatig economisch optre
den. Wat in het Westen rationaal gedrag 
is, hoeft het in de USSR juist niet te zijn, dat 
is daar ook zelfs onmogelijk. 

Gorbatsjov wil echter slechts die veran
deringen die door het systeem zelf kunnen 
worden opgebracht. Aftasten van gren
zen, 'testing the limits' van het socialisti
sche model. Zou dat wei genoeg opleve
ren? Wei iets natuurlijk; meer verantwoor
delijkheid van de bedrijfsgenoten, meer 
vertrouwen in de (binnen grenzen) zelfge
kozen directie. Meer beloning naar presta
tie. Steeds als je denkt: 'Kan dat wei?' 
volgt de geruststelling dat Lenin dat ook 
altijd al had gewild. 'Voorrang voor wie het 
werk doet boven hen die paddestoelen 
gaan zoeken'. 

Ad 5: Minderheden komen in dit beeld 
nauwelijks voor. Het vrijlaten van dissiden
ten is maatschappelijk en politiek niet erg 
belangrijk binnen de USSR.9 Voor de 
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Gorbatsjov wil aileen die 
veranderingen, die door 
het systeem zelf kunnen 
worden opgebracht. 

meeste Sovjet-burgers zijn dat onbegrijpe
lijke mensen. Voor het Westen is het ech
ter een signaal dat de menselijke factor in
derdaad meer aandacht krijgt van de Sov
jetleiders. En ze zetten die vrijlating door, 
tegen de bureaucratische chicanes van 
de lagere regionen in. De kerk maakt 
evenmin indruk. Er is slechts 12% gelovig, 
aldus de Novosty-chef. Een snelle reken
som leert dat het aantal partijleden de 7% 
niet overschrijdt zodat de gelovigen toch 
nog meer dan een neuslengte voorliggen. 

Vol gens Novosti gaat het echter bij gelo
vigen om wat primitieve, slecht opgeleide 
mensen. Oat van die opleiding zal wei 
kloppen ... Opvallend is het vertoon van 
onbezorgdheid over die kerken. Toch 
werd de Russische bijbel van een mede
reiziger bij de grens mgenomen en vond 
de bijbel van een andere medereiziger la
ter gretig en dankbaar aftrek. Bovin excu
seert zich over de inbeslagneming. 'Het is 
een vergissing uit vroeger t1jden, dat ge
beurt nu niet meer; je kunt ze trouwens 
best in antiekwinkeltjes krijgen'. 

Deze onbezorgdheid contrasteert 
vreemd met de nadruk op atherstische 
propaganda en opvoeding speciaal op
genomen in het nieuwe partijprogramma 

8 Seweryn Bailer, The Sov)et Paradox, New York 1986 
9 Hoewel. volgens wel-1ngel1chte Sovjetknngen. de vnJia

tingen en het toestaan van demonstratles op hard verzet 
stu1ten b11 de polit1e en biJ het m1n1stene dat de pol1t1e on
der z1ch heeft 
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en in Gorbatsjov's rede voor het Centraal 
Comite. Wie zo'n 'museum voor atheisme 
en religie' bezoekt wordt getroffen door 
de wansmaak en, om het zacht te zeggen, 
de psychologische missers die hij daar 
aantreft. Hij zal met destemeer overtuiging 
ter kerke gaan. Van geestelijke vrijheid is 
in dit opzicht bepaald nog geen sprake. 
Het Westen lette niet aileen op de invoe
ring van marktelementen in het Sovjet-sy
steem. Vrijheid van godsdienst is een aan
zienlijk belangrijker s1gnaal van vooruit
gang. 

Toch roept Gorbatsjov uit 'Vrije arbeid, 
vnje gedachte, vrij land'. Het is iets dat je 
optimistisch stemt, maar bij nadere be
schouwing is het niet zoveel als het lijkt. Er 
gebeuren stellig positieve dingen, zeker 
wei, maar de westerling wordt van diverse 
zijden gewaarschuwd het positieve niet te 
overdnjven. 

lnternationale politiek 
De grate veranderingen hebben prima1r 
betrekking op de binnenlandse situatie 1n 
de USSR. Toch bestaat er een u1tstraling 
naar de internationale verhoudingen zoals 
overduidelijk in ReykJavik gebleken is. In 
een gesprek met ons zei Arbatov10: 'Het 
belangrijkste doel van internationale poli
tiek is om ieder land de kans te geven om 
z'n eigen zaken te regelen, om goede 
voorwaarden te scheppen voor eigen ont
wikkeling'. Wie ooit het in boekvorm uitge
geven Interview van Oltmans met Arba
tov11 gelezen heeft weet dat deze man 
een gewiekst politicus is tot in z'n vinger
toppen die prec1es weet wat hij zegt en tot 
wie. 

De boodschap is 'wij will en rust'. Meer 
nog dan in de US drukt de militaire inspan
ning in de SU op het levenspeil van de be
volking. In een land waar men hoopt om 
tegen het jaar 2000 de kwantitatieve wo
ningnood te hebben opgelost12 (over de 
kwalitatieve moet je nog maar niet reppenl 
De woonruimte IS overigens slechts 7m2 
per persoon), in zo'n land is er wei iets an
ders te doen dan meedoen aan een wa-
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De boodschap: 'Wij willen 
rust'. 

penrace. Toch lag in die militaire inspan
ning de kracht van de centraal geleide 
economie van de USSR. Het is echter no
dig om iets voor de bevolkmg te preste
ren, teneinde haar te motiveren tot een 
veel grotere inzet en creativiteit zonder 
welke de economische groe1 en de tech
nologische ontwikkeling geen kans krij
gen. 

Tegelijk moet het onder Breznjev dra
matlsch teruggelopen investeringsniveau 
worden opgevoerd voor de vernieuwing 
van de industrie. De trots van de Sovjet
Unie - de militaire groei - is een blok aan 
het been. Oat wordt niet aileen door de 
burgerpolitie ingezienl Rust dus op het mi
litaire front. Goede relaties op dit vlak zijn 
bovendien nodig om een vruchtbaarder 
handelsverkeer met het Westen mogelijk 
te maken. Vandaar de hardnekkige pogm
gen om tot afspraken te komen. Oat ver
eist een andere mentaliteit van onderhan
delaars. Niet de starheid, de fantasieloos
held en het gebrek aan zelfkritiek die men 
biJ sommige generaals, die tot voor kort 
met de Geneefse onderhandelingen be
last waren, aantreft. Arbatov zou later over 
een van hen zeggen: 'Die verandert niet 
tenzij het hem onderwezen word!' _13 

10 29 1anuar1 1987 
11 W1Jiem Oltman met Gorg1 A. Arbatov Het Sovjet stand· 

punt In de Kn1pscheer. Haarlem 1981 
12 A. Dedoel Moskou Programma van ontw1kkel1ng tot 

het 1aar 2000". lnformat1e Bulletm. weekblad van de am· 
bassade van de USSR. nr 2. 1 0·1·1987. 

13 Groepsgesprek met het SovJet-Com1te voor Europese 
veilighe1d en samenwerk1ng·. 27·1·1987 
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MBFR 
Toch is het ook op dit vlak niet zo positief 
als het lijkt. Voor de MBFR-onderhandelin
gen inzake troepenvermindering in de 
centrale Europese sector heeft men in de 
SU weinig goede woorden over. Men 
noemt het slechts een stuiver troepenre
ducties tegen een ton aan verificatie. Een 
fraaie drogreden, immers waar veel !roe
pen zijn moet veel gecontroleerd worden. 

De ervaringen van Westerse onderhan
delaars geven reden voor behoedzaam
heid. Overeengekomen teksten Iaten 
soms merkwaardige exegesen toe. Con
trole op de troepenaanvoer is wat de Sov
jet-Unie betreft akkoord, maar niet op bij
voorbeeld 10.000 burgers die, aangeko
men in de DDR, aldaar het uniform aan
trekken. Men had immers niet afgespro
ken om het omkleden te controleren! 

Er IS overigens in Wenen zeker veel be
reikt dat het sluiten van overeenkomsten 
technisch mogelijk maakt. De nieuwe for
mule, die door de Sovjet-Unie voorgesteld 
wordt, namelijk geen MBFR meer maar 
onderhandelingen over troepenvermin
dering tussen de Oeral en de Atlantische 
Oceaan, roept nieuwe problemen op. Het 
verificatievraagstuk wordt er niet gemak
kelijker op. Geheimzinnigheid rond mili
talre zaken is voor de SU een onderdeel 
van de veiligheidspolitiek. 'Verilicatie zou 
zwakke punten aan het Iicht kunnen bren
gen'. Met de merkwaardigste redenerin
gen probeert men de bal terug te spelen 
Leuk, maar niet meer dan dat, is de Sovjet
wens tot on-site inspectie aan boord van 
NAVO-onderzeeboten! Over wanverhou
dingen gesproken. 

SOl 
Veel belangrijker is echter het Amerikaans 
Strategisch Defensie lnitiatief (SOl). De 
Sovjet-onderhandelaars koppelen voor
stellen tot reductie van de strategische 
kernbewapening aan het stopzetten van 
SOl. Zij beargumenteren dit als volgt: SOl 
zal een effectiever wapen zijn voor de US 
naarmate er minder strategische raketten 
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ziJn. Gaat SOl door dan vergt dat van 
Sovjet-zijde juist een toename van het aan
tal kernwapens om het SDI-systeem te 
'verzadigen' 14 Ook Bialer constateert dat 
de Verenigde Staten hier voor een keuze 
staan: of streven naar wederzijdse veri
fieerbare en evenwichtige vermindering 
van offensieve wapens, of doorgaan met 
eenzijdige plannen voor verdediging te
gen raketten SOl. 
Deze opties kunnen, aldus Bialer, niet 
worden verzoend. De waarschuwing te
gen vermelde invoer van SOl die uit West
europese hoofdsteden en ook uit de 
mond van NAVO-secretaris-generaal Car
rington klinken, zijn zeer ter zake. De kop
peling die de SU legt van SOl aan de ver
mindering van de (Europese) kernwapens 
voor de middellange afstand (INF) is min
der goed beargumenteerd. Het blijkt ai
leen maar een kwestie van pakketverkoop 
te zijn 

Enerzijds ziet de SU, aldus Arbatov, een 
overeenkomst over INF als een vooral 
voor het Westen voordelige zaak. Ander
zijds stelt hij dat zo'n verdrag weinig zin 
heeft omdat Russische strategische raket
ten evengoed op doelen in West-Europa 
gericht kunnen worden als kernraketten 
met een minder lang bereik. Oat zou bete
kenen dat vanuit West-Europa een aantal 
doelen in de Sovjet-Unie zelf bereikt zou
den kunnen worden ten dienste van oor
logvoorkoming in Europa. De zoge
naamde nuloptie heeft als gelsoleerde 
mogelijkheid volgens Arbatov weinig 
waarde. Men beziet de INF-wapens dus 
binnen het grote nucleaire kader waar ook 
de enorme aantallen strategische wapens 
bij horen. AI met al blijft INF een open 
zaak. Lubbers' voorstellen kwamen net 
iets te vroeg, zo suggereert Arbatov. In de 
huidige tijd zouden ze zeker aanvaard 
zijnl Vermelding verdient nog de Sovjet
belangstelling voor het onderzoek dat in 

14 Wasi11 Morozov "SOl zal ABM-verdrag torpederen·. ln
formatle Bulletm. weekblad van de ambassade van de 
USSR. nr 2. 10 1·1987 
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Nederland en West-Duitsland plaatsvindt 
naar de zg. non-provocatieve defensie 
Boeker/Barnaby 15. 

Oost-West/West-West 
lntussen bl1jft de behoefte aan rust aan het 
internationale front groot. Goede betrek
kingen met de US, Japan en West-Europa 
heeft men ten behoeve van de e1gen ont
wikkeling hard nodig. De beperkingen op 
handel in strategische goederen, techno
logisch geavanceerde apparatuur en der
gelljke worden pijnlijk gevoeld. De han
delsoorlog tussen de EG en de US wordt 
nauwlettend gevolgd. Die zou een door
braak in de handel tussen de EG en het 
Oostblok kunnen opleveren hoopt men. 

'Oost en West-Europa zijn complemen
talr in economisch opzicht'. Toch houdt 
men steeds vol geen wig in het Westers 
bondgenootschap te willen driJven: hoe
wei de rhetorische vraag wordt gesteld 
'Wat wordt er van JUIIie alliantie als wij jullie 
van een vijand beroven?' Diverse opties 
liggen open, zoals meestal in de politiek. 
Het Atlantische bondgenootschap heeft 
voor de SU namelijk ook positieve kanten. 
Uiteraard tot behoud van de samenhang 
in het Oostblok. Maar ook omdat West
Europa een matigende invloed op de US 
zou kunnen hebben ten bate van verbete
ring van de relaties tussen US en SU. 

De mensen 
Wie wat minder politiek naar de Sovjet
maatschappij kijkt die zou wensen dat de 
omstandigheden van de burgers daar wat 
draaglijker werden. Van bezoeken in de 
prive-sfeer komt een Westerling somber 
terug. Stel dat Gorbatsjov inderdaad iets 
zou kunnen doen? Het is goed om open te 
staan voor de positieve elementen van zijn 
beleid en om via het eigen beleid die posi
tieve kanten te versterken. Dat plaatst ons 
voor moeilijke dilemma's. Moeten we het 
socialistische systeem een gemakkelijk 
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succesje gunnen, wetende dat juist sy
steemveranderingen nodig zijn? Hoe zal 
het regime zich opstellen als het de kans 
heeft benut om economisch en technolo
gisch op niveau te komen. Hebben we 
e1genlijk wei invloed op de Sovjet-binnen
landse politiek? Of kunnen we, zoals Arba
tov en Bovin zeggen, aileen maar hinde
ren? Gevoerde gesprekken en geraad
pleegde recente literatuur overziende lijkt 
het mij de wijste weg om de Westduitse Mi
nister van Buitenlandse Zaken Genscher 
bij te vallen in ziJn pleidooi voor afspraken 
waarin de militaire gelijkwaardigheid van 
Oost en West wordt aanvaard en waar 
econom1sche samenwerking ter verbete
ring van het leefniveau en eerbiedigmg 
van de mensenrechten hand in hand 
gaan Nederland kan, blijkens het init1atief 
van m1nister Van de Broek ter bevordering 
van het respect voor de mensenrechten in 
het kader van het Helsinkiproces, een be
tekenisvolle rol daarin spelen. 

Hoe het zij, van Westerse politici, en van 
Nederlandse dus ook, zal een weldoor
dacht en inventief beleid worden gevergd 
om zowel naieve gebaren als het Iaten 
glippen van kansen te voorkomen. In elk 
geval zou een terugval in stalinisme zoals 
ginds nog velen vrezen, een ramp zijn. 

Gorbatsjov moet blijven. 

A.M.O. 

15 H A. Trof1menko 1n het lnst1tuut van USA en Canada'. 
19·1·1987 
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STUDIECONFERENTIE OVER HET WI-RAPPORT 
ZORGVERNIEUWING DOOR STRUCTUURVERANDERING 

Het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA organiseert op zaterdag 25 april a.s. een 
studieconferentie over het rapport 'Zorgvernieuwing door structuurverandering', sa
mengesteld door de Commissie Volksgezondheid en Maatschappelijke Dienstverlening 
van het Wetenschappelijk lnstituut. 
De conferentie wordt gehouden in de vergaderzaal van de Vereniging van Nederlandse 
Ziekenfondsen, Driebergseweg 3, Zeist, van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Doelstelling van de conferentie is om ge·interesseerde christendemocraten in de gelegen
heid te stellen om over dit rapport met de studiecommissie en andere deskundigen in dis
cussie te treden. 
Namens de commissie zal drs. F.J.M. Werner het rapport inleiden terwijl dr. D. v.d. 
Meer, directeur van het NZI, als co-referant zal optreden. In het middaggedeelte is er ge
legenheid tot discussie met de inleiders en met een forum. 
De kosten van de conferentie bedragen f 50,- exclusief het rapport en kunnen aan de 
zaal worden voldaan. Het rapport is te bestellen bij de uitgever: Van Log hum Slaterus te 
Deventer (05700-91153, levertijd maximaal1 week) of bij de boekhandel. De prijs van het 
rapport is f 18, - . 

lndien u het rapport tegelijkertijd met de overige conferentiestukken wenst te ontvan
gen, dan verzoeken wij u dit bij uw aanmelding te vermelden. U dient dan f 68,- aan de 
zaal te voldoen. Bij de prijs is verder inbegrepen: toezending van de overige documenta
tie vooraf, consumpties, maaltijd, alsmede toezending van het conferentieverslag ach
teraf. 
Voor CDJA-Ieden en leden van het Platform van jonge christen-democratische acade
mici bedragen de conferentiekosten f 25,- exclusief het rapport. 
Aanmelding kan geschieden met onderstaande bon of telefonisch 070-924021, mevr. J. 
Hageman. 

De sluitingstermijnen voor de aanmeldingen zijn: 
inclusief toezending rapport: 10 april zonder rapport: 17 april 

Antwoordbon studieconferentie volksgezondheid 

NAAM (in blokletters): ............................................................................................ . 

ADRES: ............................................................................................................... . 

POSTCODE/PLAATS: ............................................................................................ . 

0 lid CDJA 0 lid Platform van jonge chr-dem. academici 

meldt zich hierbij aan voor de studieconferentie Volksgezondheid van het Wetenschappelijk lnsti

tuut voor het CDA op 25 april 1987: 
wil bij de documentatieset wel/niet*l het rapport 'Zorgvernieuwing door structuurverandering' 

ontvangen. 
De deelnemersbijdrage zal aan de zaal worden voldaan. Bij inschrijving doch niet deelname zal het 

bedrag met behulp van de toegezonden accept-giro worden overgemaakt. 

Datum: ......................................... . Handtekening: ......................................... . 

Toezenden aan: Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, t.a.v. mevr. J. Hageman, Antwoord

nummer 1904, 2500 WB DEN HAAG, waarvoor geen postzegel verschuldigd is. 

*I Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Column 

John Grin 

Van ruimhartig naar 
restrictief - en weer 
terug? 

Toen iemand eens werd verteld over de 
bijbelse not1e van naastenliefde, luidde zljn 
we1nig overtuigende reactie: 'Ais dat eens 
zou kunnen ... '. W1e de berichtgeving in de 
med1a over het asielbeleid de afgelopen 
Jar en enigszins heeft gevolgd, en in bijvoor
beeld het CDA-program 'UITZICHT' leest 
over een 'ru imhartig toelati ngsbeleid', is tot 
een zelfde scept1sche reactie geneigd. 

Natuurlijk, besl1ssen over toelating van 
asielzoekers is een verre van eenvoudige 
taak, omdat het bij dergelijke beslissingen 
zo heel d1rect om mensen gaat. En uiter
aard komen vooral de schriJnende geval
len waarin geen verbliJfstitel is verleend, in 
de krant. 

Maar toch. Juist omdat het zo direct om 
mensen gaat, verdient het asielbeleid een 
voortdurende krit1sche toetsing. En een 
globale analyse van het beleid van de 
afgelopen paar jaar leert, dat er n1et 
·siechts' sprake is van een aantal tragische 
1ndividuele gevallen, maar van een aantal 
verontrustende trends. 

Een eerste trend betreft de steeds verder
gaande inperking van de toegang van 
as1elzoekers tot de Nederlandse rechts
gang. Deze trend kan aan de hand van 
d1verse voorbeelden worden geillustreerd. 
Allereerst kan worden gewezen op het 
direct bij aankomst op Schiphol, en zonder 
doorlopen van de reguliere procedure, 
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terugsturen van asielzoekers, zoals bij
voorbeeld een groep van 45 Tamils en een 
groep van 37 lraniers in 1985 overkwam. 
Voorts lijkt de recente vestiging van een 
'vluchtelingenhotel' op Schiphoi-Oost het 
niet tot de normale rechtsgang toegang 
geven van op de luchthaven aankomende 
asielzoekers te institutionaliseren. Tenslot
te kan hier het feit worden genoemd, dat in 
een groot aantal gevallen geen schorsen
de werking word\ verleend, zolang de be
handeling van een herzieningsverzoek 
nog aanhangig is. Tussen 1982 en 1986 
mocht in ongeveer de helft van die gevallen 
het antwoord op het herzieningsverzoek 
niet in Nederland worden afgewacht. Zelfs 
de behandeling van een kort geding tegen 
een dreigende uitzetting wordt niet in aile 
gevallen afgewacht. Een uiterst schrijnen
de illustratie is het geval van een asielzoe
ker uit Turkije, die vorig jaar nog v66r de 
uitspraak in kort geding naar Turktje werd 
terug gestuurd, daar ogenblikkeltjk naaan
komst door de plaatselijke politie werd 
gearresteerd en gevangengezet, en nog 
steeds niet op vrije voeten is gesteld. 

Een tweede verontrustende trend in het 
asielbele1d is de verenigde interpretatie 
van de criteria op grond waarvan asiel 
wordt verleend aan n1et-uitgenodigde 
vluchtelingen (het jaarlijkse aantal uit te 
nodigen vluchtelingen is recentelijk ver
hoogd, hetgeen waardering verdient). In 
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d1t verband kan allereerst worden gewe
zen op de verschuiving in betekenis van de 
term 'land van eerste opvang' Het Ministe
rie van Justitie stelt de laatste tijd dater al 
sprake is van een ander land van eerste 
opvang indien de as1elzoeker op weg naar 
Nederland een ander land op doorreis 
heeft bezocht; vrijwel onafhankelijk van de 
verblijfsduur van de asielzoeker daar is in 
deze gevallen volgens Justitie Nederland 
niet tot opname verplicht. Voorts word! in 
recente beschikkingen en in publieke uit
spraken van de staatssecretaris het des
tijds door de Raad van State van de hand 
gewezen criterium van 'persoonlijk onder
vonden leed' opnieuw ingevoerd; dit cnte
rium betekent een ernst1ge u1tholl1ng van 
het Vluchtelingenverdrag 1951, waarin het 
criterium 'gegronde vrees voor vervolging' 
is. Tenslotte is het voor asielzoekers die niet 
als vluchtel1ng zijn erkend moeilijker ge
worden om wei een verblijfst1tel op grond 
van 'humanitaire overwegingen' te kriJQen; 
deze zogeheten 8-status word! tegen
woordig slechts verleend op grond van 
'humanitaire overwegingen, ge/et op de 
po/itieke situatie van het land van her
komst'; (cursivering JG). 

Uit deze en andere maatregelen spreekt 
een toenemende terughoudendheid te
genover het opnemen van asielzoekers. 
Deze terughoudendheid komt (deels) 
voort uit een vrees voor wat word! ge
noemd de aanzuigende werking van een 
gastvrij as1elbeleid: als Nederland te boek 
zou komen te staan als een land dat aan
zienlijk gastvriJer is dan de omringende 
Ianden, zou dat steeds meer vluchtelingen 
naar ons land doen komen. 

Om aan deze - begriJpelijke - vrees 
tegemoet te komen, is er de afgelopen 
jaren door velen gepleit voor een Europea
nisering van het asielbeleid; zo'n ple1dooi 
v1ndt men bijvoorbeeld ook in' Uitzicht'. A Is 
de Europese Ianden op dlt gebied zouden 
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samenwerken, zou men groepen asielzoe
kers met meerdere Ianden gezamenlijk 
kunnen opvangen, de 'last' zou voor elk 
van de Ianden afzonderlijk beter te dragen 
zijn, en er was voor angst voor een aanzui
gende werking geen reden er zouden 
geen grote verschillen in gastvrijheid Ius
sen de Ianden onderling zijn. 

De laatste jaren vindt er echter een om
gekeerd soort afstemm1ng tussen het asiel
beleid van de diverse Ianden plaats. Om
dat veellanden niet bekend will en staan als 
gastvrijer dan de omringende Ianden, is 
een 'sp1raal' van restnctiv1le1t 1 ontstaan. 
Hiervan zijn onder meer de Tamils het 
slachtoffer geworden. Deze sp1raal van 
restrictiviteit is een tragische verwording 
van wat European1sering zou kunnen zijn; 
de Ianden stimuleren elkaar eerder tot een 
restnctiever dan tot een ruimhartiger be
leid. 

Toch ZIJn er een aantal hoopgevende 
in1t1atieven geweest, afkomst1g van onder 
meer het Europese Parlement, van een 
aantal Scandinavische Ianden onder aan
voering van de Deense minister Ninn-Han
sen, en van een aantal particul1ere organi
satles voor steun aan vluchtel1ngen. BiJ het 
geven van steun aan particuliere initiatie
ven en biJ het opzetten van forums waarin 
regeringen partij zijn, zou Nederland een 
voortrekersrol moeten spelen, net als bij de 
omkering van de huidigetrends die gaan 1n 
de nchting van een ru1mhartig naar een re
strictief beleid. Als dat eens zou kunnen. 

1 Vluchtel·ngemverk Nederlano Not1t1e over het Nederland 
se vluchte/;ngcnt'e/e;c! Amsterdam augustus 1986 
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T echnoloq1ehele1d 

P J Vos 

Technologie, arbeid en 
organisatie 

Een werkel1jke vitalisering van de econo
mle vere1st koppelmg van industrieel be
lang aan sociaal belang, schnjft Vas. Vas is 
secretans van de lndustriebond FNV. Hij 
Ievert het derde artikel in de sene over 
Technologlebeleid Eerder schreven Prof' 
Van Me/sen over de mogelijkheden tot 
stunng van technologische ontwikkelin
gen. en prof. Mennes over techno/ogle en 
ontwikkelingssamenwerking. Vas: Het ver
meuwingsproces za/ met moeten worden 
gestuurd en geduwd met behulp van 
macht, maar moet worden gebaseerd op 
w1lsovereenstemming van de betrokke
nen. En dat betekent overleg. 

EeriiJk gezegd voelde ik er aanvankelijk 
we1n1g voo_r om een artikel te schrijven over 
de gevolgen van de technologische ont
wikkellng voor de relaties tussen men sen in 
de bedrijven. Niet omdat het geen belang
wekkend onderwerp zou zijn. lntegendeel, 
de relaties tussen mensen in de bedrijven 
vormen een van de belangrijkste omge
vmgsfactoren van de technologische ont
w1kkel1ng. Ze Iaten om te beginnen zien 
waar het in1tiatief ligt en waar de weerstand 
en zetten ons dus op het spoor van vragen 
als 'wie is ermee gebaat?' en 'wie valt 
erdoor u1t de boot?'. Maar ze verduidelij
ken daarnaast ook hoe de huidige stand 
van de techniek de ruimte voor verdere 
ontw1kkel1ngen be1nvloedt. Dit heeft te ma-
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ken met het feit dat de relaties tussen 
mensen gebaseerd zijn op de huidige or
ganisatie van het werk en dat deze weer is 
gevormd naar inzichten over wat een doel
matlge en efficiente inrichting van het pro
duktieproces zou zijn. Het onderwerp heeft 
dus niet aileen te maken met eventuele 
gevolgen van detechnologischeontwikke
ling maar ook met de voorwaarden ervoor. 
Het kan daarom en1g Iicht werpen op de 
vraag waar de aangrijpingspunten voor 
een technologiebeleid moeten worden ge
zocht. wil dit beleid tenminste de in het 
politieke debat genoemde doelstellingen 
dienen tegen een prijs die niet te hoog 
uitvalt. lnhoud en belang van het onder
werp rechtvaardigen dus in ruime mate de 
aandacht die de redactie eraan wil geven. 

Maar het onderwerp bestrijkt zo' n uitge
breid gebied, dat het in de beperkte ruimte 
van een artikel slechts fragmentarisch kan 
worden besproken. Bovendien vindt er op 
dit uitgestrekte gebied onmiskenbaar 
woestijnvorming plaats. Er heerst een 
uiterst onvruchtbaar discussieklimaat dat 
onder andere wordt gekenmerkt door de 
dominante rol van zendingswerk ten be
hoeve van exotische bedrijfsculturen (Ja
pan en Silicon Valley), een volslagen afwe-

Drs P J Vos (1932) •S wetenschappelrJk secretarrs brJ de 
lndustrrebond FNV HrJ rs lrd van het bestuur van de Wrardr 
Beckman Strchtrng en lrd van het bestuur van de Strchtrng 
NKWO 
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zigheid van sociaal elan als noodzakelijke 
aanvulling op industrieel elan en een uitge
sproken streven om op het gebied van het 
technolog1ebeleid de eerste vakbondsvrije 
enclave 1n het Nederlandse arbeidsbestel 
te stichten. De bestaande sociale verhou
dlngen veranderen, ze worden, zoals dat 
heet geflexibiliseerd. Oat gebeurt niet om
dat de technologische ontwikkeling dat 
vraagt, maar omdat politieke vooroorde
len, modieuze opvattingen en machtsver
houdingen h et verloop van de ontwi kkel ing 
bepalen. De vraag onder welke sociaal
organisatonsche voorwaarden ons land de 
sprang over de technologiekloof zou kun
nen wagen, is onder het oprukkende zand 
van deze discussie bedolven geraakt. Een 
paging die vraag te beantwoorden kriJgt 
daardoor bijna het karakter van een wan
deling door de woestijn. Oat is wat me 
aanvankelijk deed aarzelen om op de uit
nodiglng van de redactie in te gaan. Maar 
wie weet, misschien ligt er hier en daar wei 
een oase en halen we toch veilig de over
kant? 

Over de waarde van oude schoenen 
De jaren zeventig in ons land zou men 
kunnen omschrijven als de periode waarin 
werd uitgeprobeerd of sociaal elan ook 
mogelijk was zonder industrieel elan. De 
negatieve uitkomst van dat experiment is 
inmiddels voldoende bekend: gedurende 
een heel korte periode leek het goed te 
gaan, maar al snel volgde er een (te) hoge 
rekening in de vorm van verlies aan werk
gelegenheid in wat ook toen al de traditio
nele sectoren werden genoemd. Het is 
jammer genoeg niet denkbeeldig dat de 
jaren tachtig een soortgelijke mislukking 
zullen opleveren, nu door een experiment 
met een ge1soleerd industrieel elan en op
nieuw met de traditionele sectoren als ver
liezers. En in beide perioden kan als hoofd
oorzaak van de mislukking een tekort
schietende technologische ontwikkeling 
worden genoemd. 

Een deel van de problemen vloeit voort 
uit de suggestieve werking van het gehan-
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teerde Jargon. lndien alles wat niet 'high
tech' is, het etlket 'traditioneel' knJQt opge
plakt. als sectoren die niet meer 1n een 
moderne samenleving passen en eigenltjk 
best gem1st kunnen worden, dan dreigen 
er niet aileen gaten te vall en in de structuur 
van de Nederlandse werkgelegenheid 
maar wordt bovendien de technologische 
ontwtkkeling zelf afgeremd en versmald 
doordat ze van haar toepassingsmogelijk
heden wordt beroofd. Mede vanwege de 
beperkte thUismarkt kan ons land zich die 
luxe ntet veroorloven. lllustratief hiervoor 
ziJn de ontwikkelingen rond de scheeps
bouw, een sector die na de saneringen van 
de jaren zeventig geen onsje overtollig vet 
meer heeft, op het gebted van know-how 
en produktiviteit een uitstekend figuur 
slaat, een onmiskenbare schakel vormt in 
de keten van maritieme activiteiten die ons 
land, op grand van ziJn geografische posi
tie, moet (en kan!) onderhouden, maar 
niettemin het slachtoffer dreigt te worden 
van de misvatting dat voortgezette afslan
king een goed alternatief is voor structurele 
vernieuwing. En om het even of men voor 
afslanking kiest of voor vernieuwing, het 
gaat er niet aileen om de buitenlandse 
concurrentie het hoofd te bieden maar ook 
de vervalsing daarin. Het eerste is een taak 
van de bedrijven, het tweede die van de 
overheid. 

Een ander gevaar voor de bestaande 
bedrijvigheid schuilt in de te gemakkelijk 
uitgesproken opvatting dat de bestaande 
sociale verhoudingen nietzouden voldoen 
aan de eisen die de moderne technologie 
stelt en dus terziJde zouden moeten wor
den geschoven. Zander de bestaande 
sociale verhoudingen te bewieroken als 
utterst doelmatig, wat ze niet zijn, moet er 
toch op worden gewezen dat ze zijn ge
groeid in samenhang met de ontwikkeling 
van de organisatie van de produktie in de 
bedrijven. De structuur van deze organisa
tie is gevormd naar een keuze uit detechni
sche en organisatorische mogelijkheden 
ten tijde van de inrichting van het produktie
proces, een keuze die werd gemaakt op 
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basis van de dest1jds bestaande inzichten 
over wat doelmatig en efficient zou zijn. Per 
def1n1tie kan deze structuur 'verouderd' 
worden genoemd 1n het Iicht van meer 
recente 1nzichten. Maar dat betekent niet 
dat hq van de ene op de andere dag 
vervangen kan worden, noch dat zoiets 
noodzakelijk zou zijn Behalve op papier is 
deze structuur namelijk ook tastbaar aan
wezig in de vorm van gebouwen, installa
tles, machines, gereedschappen en men
sen die ten opzichte van elkaar ziJn ge
groepeerd in een mm of meer vaste opstel
llng. Is in het structuurontwerp geen reke
ning gehouden met de wenselijkheid van 
flexibilite1t dan kan deze aileen bij grondige 
reorgan1satie, respectievelijk vervanging, 
van de bestaande opstelling worden ver
kregen. Het vervangingsmoment wordt 
daarbiJ op de gebruikelijke manier bepaald 
door de economische levensduur van de 
outillage. Een daaraan voorafgaande flexi
billsering van de sociale verhoudingen kan 
geen positief effect op het produ ktieproces 
hebben. Wei kan door beheersing van de 
arbeidskosten de economische levens
duur worden verlengd, hetgeen overigens 
een vertraging van de technologische ont
wikkeling zou inhouden en uitstel van het 
moment waarop een flexibeler inrichting 
van het produktieproces mogelijk word!. 
Daar past dan overigens nog de kantteke
ning biJ dat stabiele sociale verhoudingen 
meer mogelijkheden tot beheersing van de 
arbeidskosten lijken te bieden dan flexibe
le. Maar het punt waarom het hier in het 
bijzonder gaat is dat de flexibiliteit van het 
produktieproces in de produktiestructuur 
moet worden gezocht en niet in de sociale. 
Dezetwee hangen weliswaar sam en, maar 
men moet ze niettemin onderscheiden. 

Gaat het in de produktiestructuur om de 
betrekkingen tussen de in het produktie
proces te vervullen functies, in de sociale 
structuur gaat het om de betrekkingen 
tussen de men sen die binnen dezefuncties 
taken moeten verrichten: de verdeling van 
bevoegdheden, de verdeling van kennis, 
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de beloningsverhoud1ngen, de mate van 
binding aan het bedrijf en dergelijke. In 
onderling verschillende omgevingen als 
Japan, de VS, India of ons land kan men 
identieke produktiestructuren aantreffen 
en tegelijkertijd heel verschillende sociale 
verhoudingen De sociale structuur be
hoeft blijkbaar meer aanpassing aan de 
'couleur locale' dan de produktiestructuur. 
Oat 1s trouwens ook ziJn belangrijkste tunc
tie. Via de sociale structuur vindt een aan
passing plaats aan voor het produktiepro
ces belangrijke omgevingsfactoren als 
arbe1dsmarktsituatie, beloningsniveau, so
ciale gebruiken en culturele opvattingen. 
Verandering van deze structuur heeft ai
leen zin voorzover zetot een bet ere aanslui
ting tussen het produktieproces en zijn 
omgeving leidt. In aile andere gevallen leidt 
verandering tot conflict en verstoring van 
de norm ale gang van zaken. En dan kan er 
opnieuw bestaande bedrijvigheid verloren 
gaan. Het moge zo zijn dat op grond van 
recente inz1chten beide structuren aan ver
nieuwing toe zijn, het is wei de bestaande 
combinatie ervan die de economie van 
vandaag doet functioneren. Oat is dus 
geen oude schoen die weal kunnen mis
sen. 

In het technologiebeleid moeten mogelijk
heden worden gezocht om tot een integra
le vernieuwing van de bestaande combina
tie te komen, om industrieel elan te kop
pelen aan sociaal elan en z6, op basis van 
het grootste belang voor het grootste aan
tal, te komen tot een werkelijke vitalisering 
van de Nederlandse economie. Sociaal 
elan houdt onder meer in dat niet aileen de 
techniek als aangrijpingspunt voor het ver
nieuwi ngsproces wordt gekozen, maar dat 
ookexpliciete doelstellingen worden gefor
muleerd op het gebied van de kwaliteit van 
de arbeid en de kwaliteit van de arbeidsver
houdingen. Er valt geen algemeen recept 
te schrijven voor het vernieuwingsproces, 
wei kan worden gezegd dat de sprong over 
de technologiekloof aileen zal worden ge
haald door bedrijven die weten aan te 
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sluiten op de emancipatie van de beroeps
bevolking door de zeggenschapsverhou
dingen naar een veel hager niveau te till en 
Oat betekent ook dat het vernieuwingspro
ces niet zal moeten worden gestuurd en 
geduwd met behulp van macht, maar dat 
het op wilsovereenstemming van de be
trokkenen moet worden gebaseerd. En dat 
betekent overleg. 

Zo komen we dan bij de laatste oude 
schoen van de bestaande bedrijvigheid 
aan: de vakbeweging. Samen met de 
werkgevers heeft ziJ getekend voor de tot 
dusver bestaande sociale verhoudingen, 
betekent dat nu ook dat zij in het overleg 
over het vernieuwingsproces moet worden 
betrokken? Een aantal jaren geleden zou ik 
die vraag niet zo hebben gesteld, omdat 
het bevestigende antwoord min of meer 
besloten lag in de maatschappelijke positie 
die de vakbeweging innam. Maar die situ a-

Het technologiebeleid mag 
geen vakbondsvrije 
enclave worden. 

tie is inmiddels drastisch veranderd. Wie 1n 
het 'Beleidsoverzicht Technologie 1986-
1987' van de minister van Economische 
Zaken op zoek gaat naar onderwerpen 
waarbij de vakbeweging rechtstreeks is 
betrokken, kan zich niet aan de indruk 
onttrekken dat het technologiebeleid zich 
tot een vakbondsvrije enclave ontwikkelt. 
Maar hetzou onjuist zijn daaruit vergaande 
conclusies te trekken. De afwezigheid van 
de vakbeweging in het centrale overleg 
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over het technologiebeleid zegt niets over 
haar mogelijkheden om zich op bedrijfsni
veau een positie in het vernieuwingsproces 
te bevechten. Het zou me overigens ver
standig lijken als de overheid en de onder
nemers het daarop niet zouden Iaten aan
komen, de energie kan beter op het ver
nieuwingsproces zelf worden gericht in 
plaats van op competentiestrijd. Het hangt 
natuurlijk ook van de vakbeweging zelf af. 
Een actieve inbreng op het gebied van de 
sociaal-organisatorische aspecten van de 
technologische ontwikkeling vraagt een 
wat grotere afstand tot het klassieke vak
bondsmodel met zijn nadruk op collectieve 
belangenbehartiging dan ziJ tot dusver heeft 
willen opbrengen. Overigens geldt ook 
voor de CAO wat h1ervoor over oude 
schoenen is gezegd. Hij kan pas weg 
voorzover en indien nieuwe zeggen
schapsverhoudingen de werknemers een 
zelfstandiger overlegposit1e hebben gege
ven. 

Zorgvuldigheid: een open deur? 
Een verhaal over de technische speciflca
ties van de nieuwste generatie computers 
mage nog zo boeiend ZIJn voor de meer 
tech nisch ge'lnteresseerden onder ons, het 
zal pas in brede kring tot de verbeelding 
spreken als er naast de apparatuur ook 
mensen in beeld worden gebracht. De 
belangstelling wordt nu eenmaal geleid 
door vragen als 'wat betekent dit voor mij 
of voor ons?' en het antwoord op zulke 
vragen komt eerder in zicht als we de 
apparatuur geplaatstzien in een omgeving 
van mensen, mensen voor wie er op de een 
of andere manier iets door verandert al was 
hetmaaromdatze er ietsmee kunnen doen 
dat vroeger niet tot de mogelijkheden be
hoorde. 

Niet aan het feit dat ze nieuw is ontleent 
de apparatuur haar betekenis als innovatie 
en al evenmin aan de creatieve en intellec
tuele prestatie die moest worden geleverd 
om haar te maken, maar aan de aard en de 
intensiteit van de veranderingen die het 
gebruik ervan meebrengt voor mensen. 
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Datgaat n1etalleen op voordediscussies in 
de med1a. de bedrijven en de huiskamers, 
zo werkt het ook 1n het poiltieke debat. Zo 
werkt het trouwens ook in de reclame. Oat 
laatste IS een reden om bij verhalen die al te 
uitbundig de lofzingen van technologische 
ontw1kkelingen wat sceptisch te blijven. 

De door een innovatie bewerkstelligde 
veranderingen zullen niet voor iedereen 
even positief uitpakken. Een verbetering in 
de marktpositie voor de een, houdt bijna 
onvermijdelijkeen achteruitgang in voor de 
ander. De innovatie roept veranderingen 
op 1n relat1eve posities, in verhoudingen 
tussen mensen. Oat kan slaan op de relatie
ve pos1t1e van ons land in de internationale 
concurrent1e, op de relatieve positie van 
een bedriJf of sector binnen de Nederland
se economie, op de verhoudingen tussen 
werkgevers en werknemers op bedrijfsni
veau of op landelijk centraal niveau, op de 
arbe1dsmarktpositie van lager opgeleide 
werknemers in vergelijking tot hager opge
leiden, enzovoort. 

Voorzover de nieuwe verhoudingen als 
ongunstig worden ervaren, zal men probe
ren ze opnieuw te veranderen. Oat ver
klaart onder andere waarom het ene land 
na het andere pogingen onderneemt een 
technolog1ebeleid te ontwikkelen. De ene 
1nnovatie kan zo de volgende uitlokken. Of 
dat ook 1nderdaad he\ geval zal zijn, hang\ 
onder meer af van de vraag of er binnen de 
bestaande verhoudlngen voldoende ruim
te 1s voor creativiteit en kennisvermeerde
nng Belangrijk ook is de vraag hoeveel 
ruimte voor init1atief er is voor mensen die 
een verandering zouden willen nastreven. 
Het spreekt eigenlijk vanzelf dat degenen 
d1e biJ de laatste innovatie een goede slag 
hebben geslagen het initiatief van anderen 
n1et zullen bevorderen. Hoe dat in de prak
IIJk ook mage l1ggen, duidelijk is dater een 
w1sselwerking is tussen de tech nologische 
ontw1kkeling en de maatschappelijke om
geving waarin z1j plaatsvindt. 

Deze wisselwerking doe\ zich voor in 
elke lase van het proces: bij de creatieve 
ideeenvorming, in de lase van weten-
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schappelijk onderzoek, bij de ontwikkeling 
door technici van toepasbare innovaties, 
bij de diffusie (verbreiding) van kennis en 
toepassingen en bij de verwerking van de 
effecten. In elke fase zijn het de sociaal
organisatorische aspecten die de kansen 
op succes en de aard van de effecten 
bepalen. 

Ze doet zich ook voor op aile niveaus: op 
het microniveau van een onderzoeksteam 
of de produktie-organisatie van een bedrijf, 
op het mesoniveau van een bedrijfstak of 
een regia en op het macroniveau van de 
totale Nederlandse economie. Het spreekt 
min of meer vanzelf dat het daarbij niet 
steeds om een en dezelfde omgeving gaat. 
Oat bleek hierboven al. De relatieve positie 
van een land moet binnen een internationa
le omgeving worden bekeken, samenge
steld bijvoorbeeld naar de vraag waar de 
concurrerende uitvoer vandaan komt. De 
verandering in de relatieve positie van een 
werknemer kent uiteraard een andere om
geving, bijvoorbeeld de interne arbeids
markt van een bedrijf of een regionale of 
sectorale arbeidsmarkt. Om de wisselwer
king tussen technologische ontwikkeling 
en de maatschappelijke omgeving te leren 
kennen, moeten we dus vooraf weten in 
welke aspecten van de ontwikkeling we 
geinteresseerd zijn, om welke verhoudin
gen het precies gaat en binnen welke 
omgeving we een verandering in die ver
houdingen willen bekijken. 

Om de plaatsing van een personal com
puter op een afdeling van een kantoor te 
bestuderen, hoeven we niet de hele Neder
landse economie als omgeving van die 
gebeurtenis te beschouwen. De vraag 
naar de voorwaarden voor en de effecten 
van die plaatsing kan waarschijnlijk bevre
digend worden beantwoord binnen de be
perkte omgeving van dat kantoor en mis
schien is het zelfs voldoende om aileen 
naar de betreffende afdeling te kijken. 
Maar uit wat we in die beperkte omgeving 
kunnen leren, mogen natuurlijk geen erg 
wijdse conclusies worden getrokken. Het 
antwoord op een vraag als: 'wat zijn de 
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gevolgen voor de werkgelegenhetd in ons 
land van de kantoorautomatisering?' kan 
op die manier niet worden gevonden. Het 
gebruik van personal computers is immers 
maar een onderdeel van alles wat onder 
kantoorautomatisering moet worden ver
staan en de introductie daarvan op een 
kantoorafdeling Ievert onvoldoende tnfor
matie op om er conclusies op te kunnen 
baseren over de effecten van een algeme
ne 1ntroductie op aile kantoren. Kiezen we 
de omgeving te ruim dan zien we al snel 
door de bomen het bos niet meer en drei
gen belangwekkende details aan de aan
dachtte ontsnappen, kiezen we haar daar
entegen te beperkt dan wordt er relevante 
informatie buitengesloten en kriJgen we 
dus eveneens onvolledige antwoorden. 
Op precies dezelfde manier moeten we 
oppassen met onze definitie van het beg rip 
'technologische ontwikkeling'. Definieren 
we die als 'automatisering' dan worden 
andere vormen als bijvoorbeeld produktin
novatie, nieuwe materialen, grondstoffen
en energiebesparing, en dergelijke buiten
gesloten. De catalogus van verschillende 
vormen van technologische ontwikkeling 
is erg lang. Van sommige vormen is iets 
bekend van detoepassingsmogelijkheden 
en de effecten; van andere, die nog in de 
kinderschoenen staan, is nog heel weinig 
bekend. In de praktijk blijkt niet zelden dat 
hooggestemde verwachtingen over de 
toepassingsmogelijkheden van deze of 
gene vorm en het mogelijke tempo van 
verbreiding ervan moeten worden terug
geschroefd naar een veel bescheidener 
niveau. Over de effecten van de totale lijst 
voor de werkgelegenheidsontwikkeling op 
macroniveau kunnen eigenlijk geen uit
spraken worden gedaan. Het beeld van 
onbemande fabrieken en kantoren moge 
hier en daar op een realistisch aandoende 
manier zijn geschilderd, we zijn nog ver 
verwijderd van een onbemande econo
mie. 

Dit lijkt allemaal een open deur. En dat zou 
het ook moeten zijn. Maar Jammer genoeg 
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1s de praktijk van de publieke discussie een 
andere. Het wemelt er letterlljk van de 
conclus1es die op een slordige definitie ziJn 
gebaseerd en/of op een verkeerd gebruik 
van het beg rip 'omgeving'. Over de gevol
gen van de technologische ontwikkeling 
voor de werkgelegenheid op macroniveau 
bijvoorbeeld bestaan over het algemeen 
nogal sombere verwachtingen, mede als 
gevolg van het feit dat mente gemakkelijk 
algemene uitspraken doet op basis van 
studies naar de effecten van automatise
ring in een micro-omgeving. Andere voor
beelden van onzorgvuldig redeneren Vln
den we in de discussie over flexibilisering. 
In de vorige paragraaf hebben we gewe
zen op het misverstand dat door flexibilise
ring van de sociale verhoudingen de pro
duktle-organisatie van bestaande bedrij
ven zou kunnen worden geflexibiliseerd. 
Dit misverstand kan men nogal eens aan
treffen bij economen die volledig op de 
marktzijngefixeerd. Hun- nietgeringe
invloed op hettech nologiedebat is overwe
gend ideologisch in plaats van inhoudel1jk 
van aard. Als iedereen maar sterker aan de 
marktwerking wordt blootgesteld, zo kan 
men hun redenering ongeveer verstaan, 
komt de flexibiliteit vanzelf. Of dat ook in 
technische en organisatorische zin moge
lijk is, vragen zij zich niet af. Zij hebben dus 
een heel beperkte micro-omgeving, een 
omgeving waarin zich uitsluitend markt
processen afspelen en die dus in niets lijkt 
op de bonte combinatie van techniek, or
ganisatie, markt, politiek, cultuur en sociale 
verhoudingen die in werkelijkheid de tech
nisch-economische ontwikkeling stuurt. 
De meerderheid van de Nederlandse eco
nomen heeft altijd weinig belangstelling 
gehad voor de relatie tussen technologie 
en economie. Me de daarom Ievert zij naast 
de werkgevers, de vakbeweging en de 
politici een aandeel aan de woestijnvor
ming in het technologiedebat op het punt 
van de sociaal-organisatorische aspecten. 
Zozeer zelfs dat men zich moet afvragen of 
het departement van Econom1sche Zaken, 
met de sterkste i nvloed van economen, wei 

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 4187 

Tech 

het 
teet 
ver• 
en I( 
het 
van 
te v 
Ecc 
pial 

[\ 

le p 
pro 
det 
noc 
get 
ind 
kar 
om 
var 
ma 
dac 
'Ze 
ma 
me 
zor 
ma 
teg 
var 
ver 
VOE 

ma 
strc 
wa. 
00~ 

-

-



T t:chnoloCJrebelero 

het aangewezen departement is om in het 
technologiebele1d de cobrdinerende rol te 
vervullen. Overigens zou men op termijn 
en1ge verbetering 1n de onderbouwing van 
het beleid kunnen verwachten als gevolg 
van een tweetal onderzoeksprogramma's. 
te weten het programma 'Technologie en 
Economie' en het onderzoekstimulerings
plan 'Technologie, Arbeid en Organisatie'. 

Naast politici, wetenschappers en socia
le partners leveren ook reclamemakers en 
profeten hun aandeel aan het technologle
debat. Op tal van sympos1a over het hele 
noordelijk halfrond wordt ons een beeld 
getekend van het soort samenleving waar
ln detechnolog1sche ontwikkeling pas echt 
kan gediJen. Reclamemakers schilderen 
ons de zegeningen van bepaalde vormen 
van technologische ontwikkeling op de 
man1er waarop in de '1000 en 1 nacht' de 
dadels van Hassan werden aangeprezen: 
·ze ZIJn grater dan ze zijn'. En dat wordt 
maar al te gretig aangenomen. Onderne
mers onderscheiden z1ch daarbij door ge
zond sceptic1sme, zij weten dat het alle
maal niet zo eenvoudig ligt. Daar staat 
tegenover dat zij, om wat onder de druk 
van de markt uitte komen, graag hun eigen 
vermogen tot innoveren zouden willen op
voeren. Daarom vormen ZIJ een willige 
markt voor een nog dagel1jks wassende 
stroom van nieuwe managementtheorieen 
waaronder, naast hele serieuze bijdragen, 
ook pure verdichtsels voorkomen. Prole-

Uit het technologiebeleid 
blijkt niet dat deze tijd wordt 
gekenmerkt door 'no 
nonsense'. 
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ten als Toffler, Naisbitt en Aburdene heb
ben niet aileen een hele nieuwe onderne
ming uitgevonden maar hebben deze ook 
nog voorz1en van een maatschappelijke 
omgeving die geen strobreed meer in de 
weg legt van de technologische ontwikke
ling en min of meer de functie vervult van 
baarmoeder van innovaties. Oat de jaren 
tachtig zouden worden gekenmerkt door 
een no-nonsense houding, wordt nergens 
krachtiger weersproken dan in dit techno
logiedebat. As1mov zou deze werkelijkheid 
niet hebben kunnen bedenken. 

De culturele revolutie van de minister 
In het, hiervoor al genoemde, 'Beleids
overzicht Technologie 1986-1987' van de 
minister van Economische Zaken krijgen 
de sociaal-organisatorische aspecten 
slechts een uiterst bescheiden plaats toe
gewezen: circa 1,5% van de voor tekst 
beschikbare ruimte (biz. 50 tim 52 van het 
overzicht) en nog vee I minder als de ruimte 
in geld zou worden uitgedrukt. lk haast me 
hieraan toe te voegen dat zo' n percentage 
geen bruikbare maatstaf is voor de belang
stelling voor het onderwerp in politieke 
kring. Maar het geeftwel aan datdeaanwe
zige belangstelling slechts in besche1den 
mate is omgezet in concreet beleid. Tot dat 
laatste behoren dan de beide onderzoeks
programma's die in de vorige paragraaf al 
werden genoemd en het voornemen om in 
overleg met de sociale partners vorm en 
inhoud te geven aan de informatievoorzie
ning van werknemers. (Het resultaat van dit 
overleg is overigens zo bescheiden dat ik 
er hier verder over zwijg. Het lijkt helemaal 
bedoeld om onopvallend te zijn, iets waar
aan 1k me dan maar conformeer.) Wei 
maakt de minister, op gezag van de OESO, 
gewag van de noodzaak van een 'culturele 
revolutie'. Deze zou nodig zijn om 'vastge
roeste sociale en industriele structuren' te 
doorbreken en aan te passen aan de eisen 
van de technologische ontwikkeling. D1t 
proces van aanpassing is nog lang niet 
voltooid, zo gaat de minister verder, en 
'hoewel dit in Nederland wordt beseft, 
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wordt de omvang van het probleem nog 
steeds onderschat' (biz. 7 van het Beleids
overzicht). 

Nu is het in ons land gebruikelijk dater na 
de aankondiging van een revolutie verder 
niets volgt. In die zin sluit de tekst van het 
overzicht dus mooi aan bij een bestaande 
traditie. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat 
de minister die traditie helemaal niet wil 
volgen. In dat geval mogen we in het 
Beleidsoverzicht van volgend jaar mis
schien een uitvoerige bespreking van de 
sociaal-organisatorische aspecten van de 
technologische ontwikkeling tegemoet
zien. Oat is tenminste te hopen, want zijn 
opmerking roept wei een paar vragen op. 

In de eerste plaats betreft dat de vraag 
naar de relatie tussen technisch-economi
sche ontwikkelingen enerzijds en culturele 
ontwikkelingen anderzijds. Bij welke van 
die twee moet eigenlijk het primaat liggen? 
Volgens de minister, die de cultuur wil 
aanpassen aan 'de eisen van een nieuwe 
technologische en industriele structuur', 
blijkbaar bij de laatste. lk kan me evenwel 
voorstellen dat niet iedereen in ons land dat 
zo ziet. 

Een andere vraag is hoe, volgens de 
minister, de nieuwe samenleving eruit 
moet zien, die van na de revolutie. Op elk 
moment in de ontwikkeling moet uit een 
hele waaier van technologische en organi
satorische mogelijkheden worden geko
zen. Het is een proces van vallen en op
staan omdat pas na enige tijd blijkt hoe 
reeel elk van die mogelijkheden in feite 
was. T egelijkertijd wordt er in de samenle
ving ook op ander gebied geexperimen
teerd; er worden sociale en culturele inno
vaties uitgedacht en uitgeprobeerd, 
waarvan er sommige op niets uitlopen en 
andere zich verder kunnen ontwikkelen. 
Niet aileen de technologie is in beweging, 
ook de maatschappelijke omgeving ervan 
verandert. Voor een deel in wisselwerking 
met de technologie, voor een deel ook 
autonoom. En aileen in een terugblik lijkt 
het alsof er in al die beweging ook nog 
zoiets als een richting valt te ontdekken. 
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Achteraf gezien kunnen we zeggen dater 
een bepaalde sociale en industriele struc
tuur is ontstaan. Maar weten we ook van te 
voren water uit zal komen? De minister wei 
blijkbaar, want hij spreekt nu al over de 
eisen die deze nieuwe structuur ons zal 
stellen. 

Nu stelt een structuur geen eisen, dat 
doen mensen. We blijven dus ook zitten 
met de vraag ten behoeve van wiens eisen 
de minister eigenlijk een culturele revolutie 
wil. Ten behoeve van de eisen van onder
nemers, aan w1e de minister blijkens de 
opzet van het tech nologiebeleid een prak
tisch ongedeelde verantwoordelijkheid 
voor innovatiebeslissingen geeft? Zou het 
juist niet op de weg van de overheid liggen 
om er op toe te zien dat voor een ontwikke
ling die iedereen raakt op z'n minst een 
gedeelde verantwoordelijkheid wordt 
georganiseerd? 

De technologische ontwikkeling is niet iets 
dat de mensen zomaar overkomt, ze be
werkstelligen haar zelf. Maar de mensen 
die de effecten ervan ondergaan zijn niet 
altijd degenen bij wie het initiatief ligt. De 
effeoten zijn bovendien niet voor iedereen 
geliJk, wat voor de een positief uitpakt kan 
voor de ander een economische of sociale 
ramp inhouden. De teohnologische ont
wikkeling brengt verandering in relatieve 
posities, maar niet overal even sterk. Ze is 
een uitvloeisel van menselijke activiteiten, 
activiteiten die in enigerlei vorm georgani
seerd en gecobrdineerd worden. Door de 
vorm waarin dat laatste gebeurt, worden 
tussen de mensen die bij de uitvoering van 
die activiteiten betrokken zijn bepaalde 
verhoudingen vastgelegd. Er kan sprake 
zijn van hierarchische verhoudingen, sa
menwerkingsverhoudingen en door de 
markt bepaalde verhoudingen. Er zijn ver
houdingen met veel ruimte voor persoon
lijk initiatief en verhoudingen die door een 
absolute afwezigheid daarvan worden ge
kenmerkt. Door op dit soort verhoudingen 
te letten kunnen we de sociale organisatie 
van een bepaalde omgeving beschriJven: 
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l cd1rlOiogrebelerd 

biJvoorbeeld de sociale organisatie in de 
Nederlandse chemische industrie, in de 
Koreaanse scheepsbouw of in de 'high
tech' bedrijven van Silicon Valley in Califor
nte. 

Tot op zekere hoogte wordt de organisa
llevorm bepaald door de huidige stand van 
detechniek. Tot op zekere hoogte, want de 
personele organisatie van een bepaald 
bednJf 'hang\' als het ware over de door de 
techntek bepaalde produktie-organisatie 
he en als een laken over een stoel. De eerste 
neemt de contouren aan van de tweede, 
meer niet. Behalve door de techniek word\ 
de sociale organisatie oak bepaald door 
onder andere wetgeving (ontslagregeling, 
arbetdsomstandigheden, sociale zekerhe
den, en dergelijke), machtsverhoudingen 
(economische sttuatie, opleidingsniveau, 
al of niet aanwezig zijn van vakbonden) en 
cultuur (mensbeeld, arbeidsethos, neiging 
tot persoonltJke versus collectieve ont
ploottng, en dergelijke). Via de sociale or
gantsatie komt de ontwikkeling van de 
technologie in aanraking met die van de 
cultuur en/of de machtsverhoudingen en 
vindt er wederziJdS be\nvloeding plaats. 
Voor de ontwikkeling van een technologie
beleid is 1n dit verband een tweetal vragen 
van belang. (1) Welke aspecten van de 
technologtsche ontwikkeling worden door 
de bestaande sociale organisatie bevor
derd, respectievelijk geremd. (2) Hoe ver
andert de soc tale organisatie onder invloed 
van de technologische ontwikkeling en 
hoe moeten de effecten daarvan worden 
beoordeeld. 

Het spreekt vanzelf dat wat hiervoor 
werd gezegd over de wenselijkheid van 
zorgvuldlghetd op het punt van de definttie 
(welke aspecten van de technologische 
ontwikkeling wil men precies onderzoe
ken?) en de omgevingskeuze (waar wil 
men dte aspecten onderzoeken, voor wel
ke omgeving?) oak geld\ voor pogingen 
om dezetwee vragen met betrekking tot de 
soctaal-organtsatortsche aspecten te be
antwoorden. 

Maar op dit gebied is de zorgvuldigheid 
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volledig zoek. Behalve de oproep van de 
minister voor een culturele revolutie kan er 
met betrekking tot de gewenste sociale 
organisatie nag wei meer worden gehoord 
dat kant noch wal raakt. Er wordt op dit 
gebied een soort soep gekookt van Japan
seen Amerikaanse ingredienten: de orga
nisatie van het werk zoals die in (del en van) 
de Japanse industrie voorkomt, arbeids
verhoudingen zoals we die in de vak
bondsvrije sectoren van het Amerikaanse 
bedrijfsleven aantreffen en een persona
listische cultuur zoals die nag praktisch 
uitsluitend in de 'high-tech' omgeving van 
Silicon Valley kan worden gevonden. En 
deze soep wordt opgediend zonder in te 
gaan op de vraag welke produktie-organi
satie zo' n mengsel verdraagt. De chemi
sche industrie? Het garagebedrijf? De soft
ware producenten? Eigenlijk komt het neer 
op pogingen om de vorm van een stoel te 
veranderen door er een ander Ia ken over te 
hangen. 

Zou het niet veiliger zijn om de sprang 
over de technologiekloof te wagen met 
behulp van de sterke punten in de eigen 
cultuur, dat wil zeggen meteen beetje meer 
vertrouwen in de eigen beroepsbevolking? 
De sterke punten ziJn onder andere: een 
hoge arbeidsmoraal, de wens tot (indivi
duele) positieverbetering, een sterke be
drijfsbinding en een goede opleiding. Als 
het daar niet mee kan, waarmee dan wei? 

De rol van de vakbeweging 
Hiervoor werd al opgemerkt dat de vakbe
weging in tal van sectoren van de bestaan
de bedrijvigheid over de mogelijkheden 
beschikt om zich een positie in het vernieu
wingsproces te bevechten. Oat veronder
stelt overigens wei de bereidheid om enige 
afstand te nemen tot het klassieke vak
bondsmodel, dat wil zeggen dat minder 
eenzijdig de nadruk op collectieve belan
genbehartiging moet vallen. Oat geldt niet 
voor aile sectoren in dezelfde mate, elke 
bond zal zich richten naar de omstandighe
den op het eigen werkgebied. Het betreft 
dus geen onderwerp waarover eerst bin-
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nen de vakbeweging eenstemmigheid 
moet ontstaan, zo datal ergens voor geldt. 

De technolog1sche ontw1kkeling veran
dert relatieve pos1ties werd hiervoor opge
merkt. Dat geldt voor sectoren, voor de 
alzonderlijke bedrijven binnen een sector 
en voor alzonderlijke (groepen) werkne
mers binnen een bednJI. Dat verschijnsel, 
en niet de een of andere politieke keuze. 
bepaalt de mogeiiJkheden voor collectieve 
belangenbehartiging. Voorzover de posi
tie van individuele werknemers binnen het 
bedrijl, respectievelijk op de arbeidsmarkt, 
als gevolg van de technolog1sche ontwik
keling zwakker dreigt te worden, zal daar
op 1n het vakbondsbeleid een antwoord 
moeten worden gegeven. Dat hoett niet 
altijd uitsluitend 1n de vorm van individuele 
belangenbehart1ging plaats te vinden. Het 
is bijvoorbeeld mogelijk om een collectlvi
teit van werknemers te vormen voor wie 1n 
eenzellde opleidingsbehoette moet wor
den voorzien om de aansluiting op de 
arbeidsmarkt te handhaven. Aileen zal die 
collectiviteit niet altijd samenvallen met de 
collectiviteit waarvoor een bepaalde CAO 
geldt. Het patroon zal dus veel gescha
keerder zijn dan in het klassieke model het 
geval was. 

De vakbeweging zal een strategisch be
lang moeten hechten aan onderhandelln
gen op het gebied en beroepskwal1f1caties. 
De werkgever zal vanuit de structuur van 
de produktie-organisatie redeneren: zo en 
zoveel arbeidsplaatsen waarvoor die en 
die kwalilicaties nodig zijn. Gegeven dat 
uitgangspunt worden er eisen gelormu
leerd met betrekking tot de beroepskwallll
caties van de beroepsbevolking. De vak
bewegi ng zal deze laatste tot u itgangspu nt 
nemen en van daaruit eisen formuleren 
met betrekk1ng tot de per arbeidsplaats 
gevraagde kwalificat1es. Wat hier tegen
over el kaar komt te staan zijn de gevraagde 
kwalificaties en de aangeboden kwalilica
ties. De relatieve positieverschuivingen die 
de technologische ontwikkeling voor werk
nemers in petto heett, zullen zich vooral 
manifesteren in een verandering in de ge-
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vraagde kwalilicaties. De aanpassing van 
vraag en aanbod zal langs twee wegen 
moeten plaatsvinden (1) via om-, her- en 
bijschol1ng en (2) v1a be1nvloeding van het 
antwerp van de arbeidsplaatsen. De werk
gever zal vooral aanpassing langs de eer
_ste weg zoeken, echter 1n een vorm d1e met 
het belang van de arbeidsmarktpos1tie van 
de betrokken werknemers slechts reke
nlng houdt voorzover het bednjlsbelang 
dat toestaat. De vakbeweging zal zich op 
het werknemersbelang concentreren, dat 
wil zeggen dat naast de scholing voor 
spec1fieke kwalificaties ook een bredere 
opleiding zal worden nagestreeld met het 
oog op behoud van de arbeldsmarktposl
tle. In welke vorm deze opleiding ook zal 
worden georganiseerd, het IS duideiiJk dat 
een deel van de kosten rechtstreeks zal 
drukken op de betrokken bedriJven. De 
technolog1sche ontwikkel1ng zal deze kos
ten doen stijgen, zodat van de kant van de 
werkgevers een streven tot econom1seren 
op dit gebied moet worden verwacht. 
Mede daarom zullen er bij de organisatori
sche opzet van de opleidingen zowel als bij 
de bepaling van de ople1dingsinhoud en biJ 
de linanc1ering belangentegenstell1ngen 
tussen werkgevers en werknemers in het 
geding zijn. Deze zullen moeten worden 
overbrugd door onderhandelingen tussen 
werkgevers en vakbeweging. 

De technolog1sche ontwikkeling le1dt tot 
economische veroudenng van de be
roepskwallficaties die de beroepsbevol
klng aan het begin van de actieve periode 
1n het reguliere onderwijssysteem heelt 
meegekregen. Voorzover deze veroude
ring zal worden tegengegaan door middel 
van een door het bednJisleven georgani
seerde om-, her- en bijscholing, vindt er 
een accentverschuiv1ng plaats ten nadele 
van de positie van het reguliere onderwiJS. 
Dit zal nog worden versterkt door demo
grafische ontwikkelingen waarbiJ de jaar
lijkse aanwas van de beroepsbevolking zal 
afnemen en dus ook de mogelijkheid om 
via deze aanwas het opleidingsniveau in 
overeenstemming met de technologische 
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ontw1kkeling te brengen. Om de ontwikke
llngen nog enigszms te kunnen sturen zal 
de overheid daarom bemoeienis moeten 
zoeken met de door het bedriJfsleven geor
ganlseerde ople1dingen Het bedr1jfsleven 
op ZIJn beurt zal, vanwege de toenemende 
kosten van opleiding, medefinanciering 
van de overheid zoeken. 

Door deze ontwikkeling zal er met be
trekking tot de beroepsopleiding een over
legkader ontstaan op verschillende ni
veaus. Op sector- en bedriJfsniveau zulllen 
vooral de werkgevers en de afzonderlijke 
bonden op en1ge afstand van de overhe1d 
act1ef ZIJn Maar ook op regionaal en cen
traal n1veau zal er behoefte aan overleg 
ziJn. Er zal namelljk een infrastructuur voor 
beroepsopleiding van volwassenen tot 
stand moeten worden gebracht. Het 
spreekt eigenliJk vanzelf dat daarbij een 
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koppeling zal ontstaan tussen het oplei
dingsbeleid en het arbeidsmarktbeleid. 
Het overleg op regionaal en centraal ni
veau zal daarom een tripartiet karakter 
moeten hebben. De technologische ont
wikkeling kortom is een decentraal gebeu
ren dat tot een opwaardering van het cen
trale overleg kan en moet leiden. Als dat 
gebeurt, en als dan bovendien de informa
tievoorziening van werknemers nog eens 
echtter hand kan worden genom en, dat wil 
zeggen niet aileen op centraal niveau maar 
heel gericht ook op sectoraal niveau, dan 
zouden we toch nog aan de andere kant 
van de woestijn zijn aangekomen. 
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Gclouf en pol1!1l'~ 

Mr. B. van Haersma Buma 

Hervormd den ken: 
inspiratie voor de 
politiek 

Open. inclusief, samenbtndend. synthe
tisch, pluriform; Van Haersma Buma somt 
een aantal trefwoorden op. die het her
vormde klimaat karaktenseren. Hij rea
geert op eerdere btjdragen tn dit blad van 
drs. C.J Klop (gereformeerd, lid van het 
GOA) en ds. J E. van Veen (hervormd. ltd 
van de PvdA). Van Haersma Buma is her
vormd en heeft bewust voor de GHU, c.q. 
het GOA gekozen. Hij vraagt zich at of men 
kan spreken van een hervormde po!itieke 
filosofie. In Ieder geval schetst hi; enige 
ltjnen dte het hervormde denken kenmer
ken. 

Nu heb ik met het begrip filosofie in dtt 
verband wat moe1te. Het begnp poltlteke 
filosofie suggereert een gesloten, samen
hangend systeem van denkbeelden over 
de dingen die op de politiek betrekktng 
hebben. Oat 1s mtJ te stat1sch. te massief 
Vandaar in de titel Hervormd den ken. Dan 
gaat het meer om een voortgaande. zich 
ontwikkelende gedachtenstroom, om een 
meer dynamisch, maar ook minder gnJp
baar begnp. 

Het begrip hervormd denken kan men 
op twee man1eren opvatten. In de eerste 
plaats het den ken van en door de Hervorm
de Kerk, zoals dat 1n allerle1 publikaties van 
met name de Generale Synode tot uiting 
komt. Maar daarnaast kan het ook beteke
nen het denken binnen de Hervormde 
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kerk, het gedachtenklimaat waarin de her
vormde zich beweegt en leeft. 

Wanneer men dit hervormd kltmaat wil 
omschnJven, komen woorden als open. 
mclusief, samenbtndend, synthet1sch, plu
riform naar voren. Het is n1et eenvoudig 
een sluitende omschnJvtng te geven Wei 
vall naartwee zijden een scherpe grens op 
In de eerste plaats: hervormdlreformato
risch denken IS niet rooms katholiek/con
tra-reformatorisch denken. Dte afbake
ning, daterend uit de zest1ende eeuw, 1s 
heel dutdeltjk de eeuwen door te volgen. 
Daarnaast is er een tegenstelltng die 1n de 
negentiende eeuw 1s ontstaan hervormd 
denken is n1et gereformeerd denken Ge
reformeerd dan in de form eel kerkelijke 
z1n. de Gereformeerde Kerken zoals die 
ztch aan het eind van de negent1ende eeuw 
onder leidtng van Dr. A. Kuyper consti
tueerden. 

Is het n1et merkwaardtg, Jachoquant. om 
JUISt nu aan die twee grenzen van het 
hervormd denken te refereren? 1986 het 
Jaar waann de Hervormde en Gerefor
meerde Kerken - ZIJ het met vallen en 
opstaan - 1n staat van hereniging samen 
op weg gaan. 1986, Jaar ook waarin de 
grote tentoonstelltng Ketters en Papen in 
het Utrechtse Catharijne Convent liet zien 

Mr B Var1 HclCISITia Brm1a(t 93?) •s llllrgernccster v~n S11eek 
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hoe 1n de ontwikkel1ng van de geestelijke 
stromingen in de zest1ende eeuw aanvan
kelijk de lijnen door elkaar konden I open op 
een manier die ons nu weer bekend voor
komt. 

Maar de geschieden1s is niet weg te 
denken. Is er een - gelukk1ge - doorbre
klng van grenzen, er ziJn ook geestesken
merken die blijvend van waarde ziJn. 

Als we in de negentiende eeuw de Her
vormde Kerk tegenkomen, is haar bestaan 
nog een vanzelfsprekendheid. Het is de 
vanzelfsprekendheid van het westersecor
pus christ1anum, waarin de cultuur is inge
bed, waaraan men intu.1tief of intens1ef deel 
heeft. Hervormd zijn waaiert uit van een 
bloedloze vermelding 'N.H.' tot een besef 
van geborgenheid binnen en betrokken
hetd biJ de kerk die graag de vaderlandse 
kerk - de Hervormde Kerk is nooit staats
kerkgeweest- wordtgenoemd. 1 Eriseen 
sterk historisch bewustzijn kerk der vade
ren te zijn, gegrond op het bloed van de 
martelaren der Reformatie. Oat werkte lang 
door. Jan de Bakkers dood in 1525 werd 
vier eeuwen later duurzaam vastgelegd in 
gebrandschilderde ramen in de Grote Ker
ken van Woerden en Den Haag. Er was de 
band met het OranJehuis, waarvan de !e
den de eeuwen door tot de Waalse of de 
Nederlands sprekende gemeenten van de 
Hervormde Kerk behoorden. De aprilbe
weglng van 1853 tegen de instelling van de 
rooms-katholieke bisdommen kon zo uitlo
pen op de schenking door Willem Ill van 
een kerkgebouw aan de Haagse hervorm
de gemeente, de Willemskerk, nu als Wil
lemshof domein van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten. 

Wat later, rond en na de eeuww1sseling, 
komt vanuit hervormde kring de stellingna
me tegen het organisatorisch systeem van 
de Doleantie. Vereniging voor Christe
liJk Volksonderwijs, Christelijk-Historische 
Unte, Vereniging Nederlands Hervormde 
Sttchttngen voor Zenuw- en Geesteszie
ken, om maar wat te noemen, ontstonden 
als reactie op door gereformeerden gedo
mmeerde organtsaties. 
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In hoeverre nu gal de Hervormde Kerk 
b11 dit alles Ieiding? Van gerichte, bezielen
de le1ding was geen sprake. Op ziJn best 
overheerste het beg rip tolerantie, ter linker
zijde meer prmcipieel gefundeerd, ter rech
terzijde soms noodgedwongen geaccep
teerd. Lijnen trekken voor en door de 
samenleving was niet het kenmerk van de 
Hervormde Kerk in de negentiende eeuw. 
Haar vanzelfsprekendheid was tegelijk 
haar zwakte. 

Op nieuwe wegen 
Het opkomend nationaal-socialisme, met 
name de confrontatie daarmee gedu rende 
de oorlogsjaren, dwong tot stellingname. 
Natuurlijk was er een voedingsbodem, er 
was gezaaid, al voor de oorog had het 
geluid van Karl Barth geklonken. De schok 
van de bezetting bracht de Hervormde 
Kerk tot nieuw elan, tot het herontdekken 
van haartaak en verantwoordelijkheid voor 
de samenleving. De oude vaderlandse 
kerk presenteerde zich als Christus-belij
dende volkskerk. 

De herwonnen visie van de Hervormde 
Kerk valt uit drie naoorlogse documenten 
af te lezen. 

In 1949 verscheen 'Fundamenten en 
perspectieven van belijden' Dit geschrift 
wilde antwoord geven op de vragen van de 

Na de oorlog presenteerde 
de oude vaderlandse kerk 
zich als Christen belijdende 
volkskerk. 

1 Jhr mr A F de Savornrn Lohmarl. Verzame/c]e oostellen 
staatsrecht. dl11 (z p 1921). 95.111 
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tijd door het belijden van de kerk op een 
nieuwe manier te doordenken. Daarbij 
werd 'in onze eeuw waarin de losgeslagen 
mens naar gezag en gemeenschap zoekt' 
de prediking van het Koninkrijk Gods als 
uitgangspunt genomen. De samenstellers 
van 'Fundamenten en perspectieven' die 
uit zeer verschillende richting kwamen 
hebben elkaar tot op grate hoogte wet en te 
vinden. Slechts eenmaal, opmerkelijk ge
noeg juist in de belijdenis aangaande de 
overheid, kwam men niettot overeenstem
ming. 

Het gemeenschappelijk uitgangspunt 
was: regeringen mogen niet neutraal zijn 
noch eigen gekozen wereldbeschouwin
gen volgen, maar moeten in haar heer
schappij de Koningsheerschappij Gods 
zoeken te vertegenwoordigen ... Daarom 
heelt de regering de roeping ... naar Gods 
geboden te handelen en het Ieven dien
overeenkomstig te ordenen. 

De verklaring is bewust georienteerd 
aan een stuk kerkgeschiedenis en wil voor 
dezetijd uitdrukking geven aan detheocra
tische grondtendens van artikel 36 van de 
in de zestiende eeuw opgestelde Neder
landse geloolsbelijdenis. 

Maar hoe deze hoge woorden in de 
praktiJk te concretiseren? Zeker, de over
heid diende algoderiJ en valse religie te 
mijden en in de handhaving van de gewe
tensvrijheid ruimte te scheppen voor het in 
vrrjheid horen en gehoorzamen van Gods 
Woord. Maar het meningsverschil spitste 
zich toe op de vraag of de overheid oak 
welbewust het RiJk van Jezus Christus 
moest voorstaan door de prediking van het 
Evangelie te beschermen en te bevorde
ren. De minderheid die deze vraag bevesti
gend beantwoordde kon zich beroepen op 
de tekst van de Nederlandse GeloolsbeliJ
denis. Maar was die zo nag te hanteren? 
Daaraan twijlelde de meerderheid. 

In 1951 - de voorbereiding vond plaats 
parallel aan het tot stand komen van 'Fun
damenten en perspectieven' - werd de 
nieuwe Kerkorde ingevoerd ter vervan
ging van de negentiende-eeuwse regie-
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menten met hun regenteske inslag. Dit lert 
is voor het lunctioneren van de Hervormde 
Kerk van grate betekenis geweest. 

Hier is van belang het vierde lid van 
artikel VIII:'De Kerk . blijtt in al haar 
geledingen strijden voor het retormato
risch karakter van staat en volk en wendt 
zich, rn de verwachting van het Koninkrijk 
Gods, in de arbeid der kerstening tot over
herd en volk, om het Ieven naar Gods 
beloit en en geboden te rich ten'. 

Heel duidelijk is oak hier, weer anders 
gelormuleerd, de echo van de grote beslis
singen van de zestiende eeuw te horen. 
Strijd voor het relormatorisch karakter van 
staat en volk rn een periode waarin een 
sterke beduchtheid leetde voor een op
dringend katholicisme en een verroomsing 
van de samenleving met aile gevaren voor 
de in de Relormatie verworven gewetens
vrijherd. 

Veel meer dan met deze documenten is 
de Hervormde Kerk naar buiten getreden 
met het HerderlijkSchriJven 'Chrrsten zijn in 
de Nederlandse samenleving' uit 1955. In 
een tijd waarin 'het karakter van ons volks
leven, voorzover drt door de Relormatie is 
bepaald, in het geding is en op het spel 
staat', liet de Generale Synode haar bood
schap het lrcht zien. Centraal stand, dat de 
gelovige die zich te gedragen weet door 
het belijden der kerk ruimte moet hebben 
om zijn verantwoordelrjkheid in de samen
leving op eigen wijze te beleven. PartiJpOii
tiek houdt verband met geestelijke beslis
singen. Maar het doen van Gods wll in deze 
tijd rn Nederland is niet te vereenzelvigen 
met de praktijk van een van onze democra
tische partijen. Eigen, christelijke instellin
gen kunnen waardevol zijn, het alleenver
toningsrecht hebben ziJ niet. Het rs be
grijpelijk dat deze uitspraken wei weerstan
den hebben opgeroepen. Tach werden ZIJ 
rn brede lagen verwelkomd als een geluid 
dat perspectiel en ruimte bood en dat 
aansloot bij de hervormde traditie. Reeds 
eerder trouwens, in 1946, had de Generale 
Synode een verklaring in deze zin over de 
vakbeweging doen uitgaan. 
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Guloof en pol1t1ek 

In de naoorlogse jaren he eft de Generale 
Synode de hervormde verantwoordelijk
heid herhaaldelijk inhoud gegeven door 
uttspraken over concrete klemmende 
vraagstukken: lndonesie, Nieuw-Guinea, 
Israel, kernbewapening. 

Over de vraag hoever dit spreken dient 
te gaan en in hoeverre concrete stand pun
ten moeten worden ingenomen is hevig, 
soms zelfs geemotioneerd gediscus
steerd. 

Het nstco ts aanweztg dat men aandacht 
vraagt voor bepaalde concrete punten 
zonder voldoende rekening te houden met 
bredere samenhangen of dat men mo
dleus aanhaakt biJ bestaande onlustgevoe
lens. Nteltemin een bijbels-actuele door
denktng van de samenlevingsvragen 1s 
nodlg en kan oak tot concrete, zelfs contro
verslele stellingnamen leiden. (Een goed 
voorbeeld was het geschrift over Nieuw
Gumea 1n 1956). Maar vaak zal het beter en 
doeltreffender ziJn het mond1ge gemeente
ltd te prikkelen met het stellen van vragen, 
dan te snel concrete standpunten in te 
nemen. 

Werd 1n het voorgaande aan de hand 
van een aantal na-oorlogse documenten 
een mdruk gegeven van het leidinggeven
de hervormde denken na 1945, daarnaast 
vervult de cont1nue wekelijkse prediking 
een etgen rol. De prediking bereikt het 
grondvlak vaak directer en indringender 
dan landeiiJke boodschappen. 

Voor de oorlogsperiode heeft ds. H.C. 
Touw de predik1ng geanalyseerd en in een 
aantal typen ondergebracht, onder andere 
l11dei1Jke, l1Jdloze, nat1onale en bijbels-ac
tuele predlking. 2 Het 1s 1n dit bestek niet 
mogeltjk daar nader op 1n te gaan Wei kan 
worden opgemerkt, dat de prediking niet 
een u1tlaatklep moet z1jn voor de verontrus
tlng van de predikant, maar een zoeken 
van de waarheid dat 1n voortdurende wis
selwerking met de gemeente vorm krijgt. 

Op een drietal punten willen wij nu de 
eventuele invloed van het hervormde den
ken nagaan 

CIH1Sier1 Dernocrat,sche Verkenn1ngen 4187 

Soevereiniteit in eigen kring 
Wat is soevereiniteit in eigen kring? Het 
begrip omvat bepaald meer dan een plei
dooi voor decentralisatie. Het is de door 
Kuyper ontwikkelde filosofie waarbij kerk, 
staat, gezin en bedrijf hun eigen plaats 
aangewezen hebben gekregen. Die plaats 
is hun van Godswege krachtens schep
pingsordonnantien gegeven. Aile levens
kringen staan gelijkelijk onder de soeverei
n1te1t van God. ledere levenskring heeft 
binnen haar grenzen een eigen van God 
afgeleide soevereiniteit. De ene kring mag 
geen inbreuk maken op de soevereiniteit 
van de andere kring. Zo kon dit beginsel 
gelden als richtliJn bij de opbouw van de 
verschillende kringen in de samenleving. 

De soeverein1teit in eigen kring is een 
belangnJk element van het gereformeerde 
erfgoed uit de negentiende eeuw, dat een 
grate rol heeft gespeeld bij de opbouw van 
het gereformeerde organisatiepatroon 

Er klinkt iets van deze achtergrond door 
in de wiJze waarop de Generale Synode 
van de Gereformeerde Kerken in 1981 haar 
verantwoordelljkheid voor de samenleving 
formuleerde. Het spreken van de kerk is 
duidelijk u1tzondering, de eigenlijke verant
woordelijkheid voor politieke en maat
schappelijke vragen berust bij christenen 
die verantwoordelijkhe1d dragen op ver
schillende terre1nen van het Ieven. Her
vormden signaleren hier een beduchtheid 
voor het aanvaarden van een directe maat
schappelijke of politieke verantwoordelijk
held die aan andere i nstituten of verbanden 
IS voorbehouden. 

In het hervormde den ken is de soeverei
niteit in eigen kring nooit aangeslagen. 
Daar ontwikkelde zich veel sterker het be
set dat de kerk zich krachtens haar eigen 
roeping medeverantwoordelijk weet en 
zich dan oak dient te richten tot overheid en 
samenleving. 

Men kan dan oak niet, zoals Klop stelt, 
zeggen dat de soevereiniteit in eigen kring 

2 H C Touw. Het verzet der Hervormde Kerk. 1 (1946) 
201213 
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de protestantse filosofie 1s. Het is een filoso
fie die in een bepaald deel van het protes
tantisme is (of werd) aangehangen en daar 
voor het denken kenmerkend is. Maar het 
is zeker niet typerend voor het protestantis
me, ook niet voor het Nederlandse protes
tantisme. In christelijk-historische kring 
heeft men er steeds ambivalent tegenover 
gestaan. 

Klop stelt ook ten onrechte dat hervorm
de anti-revolutionairen de leer van de soe
vereiniteit in eigen kring in het CDA hebben 
ingebracht. De anti-revolutionairen heb
ben het ingebracht, maar vanuit de gere
tormeerde achtergrond. Hier een specitie
ke rol aan hervormden toete kennen lijkt miJ 
onjuist.J 

De Christelijk-Historische Unie 
Wie het beginselprogram van de CHU 
zoals dat tientallen jaren van kracht is ge
weest legt naast de hiervoor besproken 
geschriften van de Hervormde Kerk wordt 
getroffen door opvallende overeenkom
sten. 

In overeenstemming met de historische 
ontwikkeling van het christendom op Ne
derlandse bodem moet Nederland be
stuurd worden als een christelijke staat in 
protestantse zin, luidt artike14. 1. We tretten 
daar een tormulering aan die sterk over
eenkomt met 'Fundamenten en perspec
tieven.' 

Een ander artikel (artikel 8.1) luidde: 
'aangezien geheel het volk zich aan het 
gezag van het Woord Gods dient te onder
werpen, verzet de Christelijk-Historische 
Unie zich tegen een groepering van het 
volk in twee delen naar godsdienstige on
derscheiding. Sterk komt hier het ook in de 
Hervormde Kerk verankerde verlangen 
naar voren hetvolk alsgeheel te zien, in een 
streven naar synthese en samenbinding en 
met atwijzing van de antithese die zo sterk 
het anti-revolutionaire gedachtenklimaat 
bepaalde. 

Voor het goed begrip: in 1970 stelde de 
CHU een geheel nieuw beginselprogram 
vast waarin gezichtspunten waren ver-
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werkt die in de paragraat 'Nieuwe Her
vormde orientatie aangestipt zullen wor
den'4 

Uit programma's aileen leert men de 
CHU niet kennen. Het schermen met wel
doordachte beginselen, het werken met 
atgeronde tilosotische begrippen, is nooit 
haar sterke kant, maar ook nooit haar inten
tie geweest. Karakteristiek was de steer, 
het klimaat, de manier van omgaan, het 
gebruik van bepaalde tretwoorden (bij
voorbeeld gouvernementele in slag, autori
teit boven majoriteit). Dit kwam ook tot 
uiting in het persoonlijk stempel en de 
persoonlijke invloeden van leidinggeven
den. HeelsterkheettdetiguurvanDr. H.W. 
Tilanus in de naoorlogse jaren het beeld 
van de CHU naar binnen en naar buiten 
bepaald. Vooral naar buiten werd dit ook 
gedaan door het karakteristieke, onge
ku nstelde optreden van de onlangs overle
den Jonkvrouwe Wttwaall van Stoetwe
gen. Dr. I.N.Th. Diepenhorst heeft dit 
klimaat eens als sociaal personalisme om
schreven. 

Eenzeltde steer kon men aantreffen in de 
Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs, 
de hervormde organisatie waarvan Til anus 
eveneens jarenlang voorzitter was, al tunc
tioneerde het daar anders. 

De Hervormde Kerk was voor de CHU 
niet zomaar een kerk, maar de vaderlandse 
kerk. De CHU voelde zich verbonden met 
de vaderlandse geschiedenis; het geheel, 
het volk, het Oranjehuis hadden een be
langrijke plaats in de voorstellingswereld. 

Dr. G. Abma heeft er onlangs vanuit de 
Friese situatie op gewezen5 , hoe de ch riste
lijk-historischen vaak meer kerkelijk geo
rienteerd en geinspireerd waren dan poli
tiek. Er werd meer vanuit een kerkeiiJk 
beset dan vanuit een actlet politiek bewust-

3 drs C J Klop, Hervormde Kerk COA en Ooorbraak 
Clmsten OemocratJsche Verkennmgen (aprrl 1986) 
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4 dr A F N Lekkerkerker. 'Theologrsche achtergronden 
van het C H -Begrnselprogram Chnste!J;k H1stonsch T!;d
schnlt. aug/sept 1970 

5 dr G Abma. 'De Fryske Krrstlrk-Hrstoarysken yn 'et11d fan rt 
rnterbellum It Beaken, TydsknftfandeFryskeAkademy 1 
1986. 
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ZIJn aan pol1t1ek gedaan. HiJ WIJSl er daarbiJ 
ook op, dat de christelljk-historischen met 
hun aanz1enlijk minder polit1ek-filosofische 
bagage wendbaarder waren en soepeler 
op de tekenen van de l1Jd reageerden dan 
de ant1-revolut1onairen. 

W1e de Jaargangen van het Christelljk 
H1stonsch TIJdschrift doorneemt z1et, hoe 
opvallend veel bljdragen van theologen 
voorkomen. Het ziJn vaak namen van ge
zaghebbende hervormde voormannen als 
Van Nlftnk, HaltJema Van Ruler ook, Elde
renbosch. Hun bijdragen ZIJn geen wiJ
drngswoorden om het relig1eus gevoel te 
strelen, maar diepgravende uiteenzettin
gen dre oproepen om gestalte te geven aan 
een brJbels verantwoorde samenleving. Uit 
dat gedachtengoed putte de C H U. 

Samenvattend meen 1k, dat het hervorm
de den ken de CHU in d1epste wezen heeft 
doortrokken en dat nergens zozeer de 
rr1vloed van dit klimaat in de politiek organi
satorrsch duurzaam gestalte heeft gekre
gen. 

De Doorbraak 
De Doorbraak de bewegmg vanurt de vrs1e 
dat de chrrsten zich nret mocht opslu1ten in 
chnstelrJke organrsaties, maar samen met 
anderen moest striJden voor een rechtvaar
drge samenlevrng De driJfveren voor de 
Doorbraak ZrJn door Van Veen duideliJk 
sarnengevat.li Hoewel de Doorbraak zeker 
r1ret aileen van hervormde kant op gang 
werd gebracht, was de hoofdlijn loch sterk 
hervormd bepaald. Vooraan stonden man
ncn dre rn de vooroorlogse CHU naar 
voren waren gekomen: Van Walsum, Van 
RhrJn Lreftrnck en anderen. De voedings
bodem voor de Doorbraak was al voor de 
oorlog toebererd. Voor deze generat1e was 
de vormrng brnnen de Nederlandse Chris
ten Studenten Verenrging van grote bete
kenrs geweest. Het rs goed dat de geschie
denrs van de rnmiddels opgeheven NCSV 
zal worden beschreven. In de vooroorlog
scCHU ontstond ruimte om dit gedachten
goed urt te dragen. Na de oorlog scheid
den de wegen zrch echter. 
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De Doorbraak was nodig 
en waardevol, maar tegelijk 
mislukt en thans 
achterhaald. 

De CH U he eft met de Doorbraak emotio
neel grote moeite gehad. Men verloor men
sen waarmee men zrch ~ vanuit het her
vormde bewustZIJn ~ verbonden voelde 
en heeft dat als p1Jni1Jk ervaren. Principieel 
lag het minder scherp, jurst vanwege de 
verwerp1ng van een antithet1sche levens
beschouwing (artikel 8.1 Beginselpro
graml). 

Achteraf zou ik de Doorbraak als nodig 
en waardevol. maar tegelijk als mislukt en 
thans achterhaald wrllen aandu1den. No
dig was de Doorbraak om beweging op 
gang te brengen 1n de toch wei verstarde 
vooroorlogse verhoudingen. die door de 
tegenstelling confessroneel ~ niet-confes
sroneel werden beheerst. Waardevol om
dat een stuk openheid en sol1dariteit ont
stond waar christenen en niet-christenen 
op een nieuwe man1er samen optrokken. 
Maar de mislukking van de Doorbraak als 
polit1eke bewegrng werd de dag na de 
kamerverkiez1ngen van 1946 reeds door 
Van Walsum vastgesteld. De veronderstel
ling dat brede volksmassa's de voorman
nen zouden volgen was n1et bewaardheid. 
De emot1onele band met de CHU ~ nog
maals gepersonifieerd 1n Tilanus ~ bleek 
te sterk. 

6 drs J E van Veen. Doorbraak rn gestolde polrtreke 
cmancrpatre' Chnsten OcmocratJscile Verkennmgen 
(aprrl1986) 140 146 
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Maar er was nog wat anders. De Door
braak was in zoverre een hybridische be
weging, dat ZIJ twee doelen beoogde dre 
niet zonder meer in elkaars verlengde !a
gen. In de eerse plaats het princrpiele doel, 
de afbraak van de oude scherdslijnen naar 
confessronele gezindheid Daarnaast de 
vorming van een brede, vooruitstrevende 
volkspartij, open naar aile kanten en geza
menlrJk zoekend naar wegen tot opbouw 
van de naoorlogse samenleving. 

Dit laatste doel is mislukt. De brede 
volkspartrJ die de oprichters voor ogen 
hadden keerde meer en meer in het oude 
socralistrsche vaarwater terug. De PartiJ 
van de Arbeid mat zrch geleideltjk een 
polariserend exclusivisme aan, dat haaks 
stond op het perspectief dat de mannen 
van de Doorbraak hadden verwacht. Die 
ontwikkeling heeft tot teleurstelling en ont
goocheling geleid. Van Walsums bedan
ken voor het lidmaatschap van de PvdA in 
1972 kan als de bezegeling van het misluk
ken van de Doorbraak worden be
schouwd. 'Het beginselprogam van 1977 
was het demasque van de PvdA als door
braakpartij. '7 

Het principiele aspect is door de ontwik
keling in de samenleving in feite achter
haald. De discussie over de Doorbraak 
vond plaats in een tijd waarin de verzuiling 
op haar hoogtepunt stond, op sommige 
terrernen nog moest komen. (Het voortge
zet christelijk onderwijs is pas na de oorlog 
tot voile ontplooiing gekomen.) Nu is de 
vervaging tussen de zuilen zo ver voortge
schreden, dat aan een principiele stelling
name geen behoefte meer rs. 

De Doorbraak paste in een breed, syn
thetisch, inclusief denken zoals we dat als 
typerend voor de Hervormde Kerk hebben 
aangeduid. Zij rs dan ook sterk vanurt dit 
hervormd klimaat gestimuleerd. Omge
keerd heeft ziJ ook het hervormde denken 
bernvloed. Het HerderliJk SchriJven zou 
zonder de Doorbraak zeker niet zo zijn 
opgezet. Het gaat mrJ echter te ver om te 
zeggen, zoals Van Veen doet, dat het 
Herderlijk Schrijven het resultaat was van 
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de Doorbraak of de consolidatie van de 
Doorbraakgedachte Oat iseen toespitsing 
die geen recht doet aan het appel dat het 
Herderlijk Schrijven op veel bredere lagen 
tn de samenleving heeft gedaan en de 
krttische kanttekeningen die het biJ iedere 
keuze, ook de keuze voor de Doorbraak, 
maakte. 

Maatschappij in beweging 
Een aantal ontwikkelingen heeft het gees
telijk klimaat in ons land ingrijpend be·in
vloed. lk denk aan de democratisering, de 
rol van de massamedia, de oecumenische 
beweging, de vestiging van grote groepen 
allochtonen en de secularisatie. Over en 
weer bernvloeden deze ontwikkelingen el
kaar uiteraard, terwijl ook wei intern ver
schuivingen optreden. Zo ligt in de oecu
menische beweging een duideltjke accent
verschuiving van herstel van de christelijke 
eenheid naar gemeenschappelijke mon
diale verantwoordelijkheid. 

Secularisatie als verzelfstandiging van 
allerlei levensgebieden burten het beslag 
van kerken christendom heeft infeite reeds 
met de Renaissance zijn intrede gedaan. 

De secularisatie in de zin van brede 
beweging waarbtj men zich ging onttrek
ken aan de gemeenschap van de kerk is 
eerst in deze eeuw goed op gang geko
men. Tot voor enkele decennra leek dit 
proces een soort consolidatie van de in de 
negentiende eeuw als zodanig aange
merkte 'volksdelen'. Het chnstelijk (protes
tants en rooms-katholiek) en het niet-chns
telijk 'deel der natie' werden als het ware 
zichtbaar in de cijfers van de opeenvolgen
de volkstellingen. 

Sinds de jaren ViJftrg is geleidelijk een 
ander beeld ontstaan. Leek het een tiJd 
lang of de ontkerkelljking zrch begon te 
stabiliseren, juist in de laatste decennia 
doet zich het verschiJnsel van een onge
kend massaal vertrek uit de kerken voor. 
Een groot deel van de jongere generatie 

7 mr G E van Walsum. Chnsteltjk Htstonsch Ttjdschnft (me1 
1978)69 
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v1ndt 1n de kerk geen antwoorden die aan
slutten biJ de vragen van deze l1Jd. Conlere
ren over kerkverlating 1saan de or de van de 
dag. 

De CIJiers spreken duidelijke taal. Vanal 
de Jar en zeventig neemt het aandeel van de 
Hervormde Kerk op het totaal van de be
volklngJaariiJksmel11/2% af. BIJ een lineaire 
ontwtkkel1ng zal de Hervormde Kerk over 
60 a 70 Jaar geen aanhang meer hebben. 
Op en1ge alstand volgen de Rooms-Katho
lteke en de Gerelormeerde Kerken. 'Fun
damenten en perspectieven' mocht dan 
spreken over de losgeslagen mens die in 
onze eeuw naar gezag en gemeenschap 
zoekt, aan de kerkdeuren is die mens 1n elk 
geval voorbijgegaan. 

H1ermee is n1et alles gezegd. Kwal1tat1el 
ts er ook w1nst. Er is een concentratie op wat 
essentieel is. er IS een sterke ollervaardig
ll81d. Een l1neaire ontwikkeling is niet waar
schiJniiJk. Maar wei moeten we ons instellen 
op een reductie van de kerken tot kleine. 
onaanzieniiJke gemeenschappen, moeten 
we meer denken aan zijkapellen dan aan 
hoge kathedrale ruimten 

Nieuwe hervormde orientatie 
Het IS in het Itch! van de genoemde ontwik
kellngen begriJpeliJk, dat geleidelijk aan in 
de Hervormde Kerk een behoefte aan 
nteuwe onentat1e ontstond. Na eerste aan
zetten 1n de Jar en zeventig gal de Generale 
Synode 1n 1982 opdrachtaan de Raad voor 
de zaken van overhe1d en samenleving 
een n1euw herderiiJk sch riJven in vervolg op 
dat van 1955 voorte bere1den. Het stuk is in 
concept aan de Generale Synode aange
boden en zal1n mei 1987 1n de Generale 
Synode worden behandeld. Thans is het 
stuk dus nog niet in ZIJn delinit1eve vorm. 
Wei kan er van gezegd worden dat het de 
gedachtengang van een ter zake kund1g 
orgaan weergeeft en ongetwijleld een in
druk geeft van het hervormde denken 1n 
deze tljd 

Het antwerp draagt als titel 'Gemeente 
ZtJn 1n een mond1ale samenleving'. In twee 
opz1chten verschilt deze titel van die van 
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het Herderlijk SchriJven van 1955. Daar 
was de aandacht meer gericht op de beslis
Singen waarvoor de enkel1ng staat in de 
samenleving, h1er wordt het accent gelegd 
op de rol van de gemeente in een verande
rende wereld. Daarnaast wordt bewust 
verder gekeken dan de nog betrekkelijk 
gesloten Nederlandse samenlevmg van de 
Jaren vijftig en komen wereldwijde verban
den waar wij mee te maken hebben in het 
vizier. De kerk komt anders in haar eigen 
context te staan. De verbonden heid met de 
wereldwijde gemeente komt in de plaats 
van een gebondenheid aan de e1gen cul
tuur en geschiedenis. 

Onder meer worden de volgende pun
ten besproken de verhoud1ng kerk-cul
tuur, de kerstening van de samenleving en 
het theocratisch besel in de Hervormde 
Kerk. 

De secularisatie schept een belangriJk 
vacuum. De oude steunpunten en de be
scherming van de christelijke cultuur zijn 
n1et meer terug te halen. Er moet echter 
weerstand worden geboden aan een min
derheidsdenken waarin de betrokkenhe1d 
in een groter geheel1n Ieite word! opgege
ven. Ook in de huid1ge situatie biiJft de 
gedachte dat de kerk een proletisch-dyna
misch element IS in een breder verband 
van groot belang. Vanuit een orientatie op 
de wereld-oecumene IS een kritische en 
solidaire present1e 1n de eigen cultuur mo
gelijk. 

Hoe moet men in de sterk gewiJzigde 
omstandigheden spreken over kerste
nmg? EnerziJdS is het een fiCtie te spreken 
over het relormatorisch karakter van staat 
en volk, maar anderZIJdS is het zinvol om 
aan deze terminologie vast te houden. Het 
gaat dan om een fu ndamentele betrokken
held van den ken, spreken en handelen van 
de kerk op het openbare Ieven vanuit een 
lu1sterend omgaan met het Woord van 
God. Van kerstening in de zin van de 
relormatie kan in elk geval gezegd worden, 
dat de reformatie een beweging was vanuit 
het volk tegen het opsluiten van het gelool 
in h1erarchische kaders en tegen de ver-
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g1ng van godsdienstige en politiek-econo
mische machtsuitoefening. Dergelijke be
wegingen zijn nog steeds van levensbe
lang voor kerk en samenleving. 

Het beg rip theocratisch den ken in de zin 
van streven naar een christelljke staat is 
achterhaald. Men moe! de secularisatie 
aanvaarden. Maar wei blijft van belang dat 
de kerk de overheid er aan blijft herinneren, 
hoe de politieke vragen er in he! Iicht van de 
heerschappij van God uitzien. 

Zo constateren wij een benadenng, die 
duidelijk blijft aansluiten bij de Geneefse 
reformatorische traditie, maar die de oude 
begrippen hanteerbaar maakt in de huidi
ge situatie. 

HetCDA 
Van vele kanten is gewezen op het ver
schijnsel dat een steeds grotere groep n1et 
confessioneel gebonden kiezers de weg 
naar hetCDA vindt.ln historisch verband is 
dat belangwekkend. Het is een doorbraak 
in omgekeerde richting het ZIJn n1et de 
confessionele kiezers die de niet-contes
sionele partij zoeken, maar de niet-contes
Sionele kiezers die de confessionele partij 
zoeken. Doorbraak 1n spiegelbeeld. 

Is het CDA op die beweging ingesteld? 
Kan het een tehuis zijn voor brede lagen 1n 
de samenleving, kan het die blijvend wet en 
te boeien en tegelijk zijn karakter als chns
ten-democratische parliJ handhaven? 

Juist hier komt de actualiteit van het 
hervormd gedachtengoed en de verwer
king daarvan binnen de CHU naar voren. 

Van belang zijn elementen als: geen 
ballast van verouderde beginselen of filo
solieen, openheid naar de samenleving als 
geheel, zowel voor algemene als voor 
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christelijke organ1saties openstaan, tole
rantie in een pluriforme samenlev1ng en 
ruimte voor het beleven van verschlllende 
overtuigingen. 

Veel zeer principiele discussie biJ de 
voorbereiding van het CDA blljkt achier
at onwezeniiJk, achterhoedegevechten. 
Grenzen worden verlegd. Kort geleden 
werd een islamiet 1n het hooldbestuur op
genomen 

lkdenkdathetCDA 1nderdaad dezeweg 
moet en kan inslaan. Essentieel zijn een 
streven naar ruimte - meer ruimte dan 
onder het voorzitterschap van Bukman -
en een klimaat van milde tolerantie. 

Er is dan wei behoelte aan mensen d1e 
echt en authentiek op het appel w1llen 
ingaan, die niet aileen maar meedeinen 
met de volksgunst - dat kan het CDA op 
den duur niet redden -, maar die het 
enthousiasme van de striJd voor gerechtig
heid, de besche1denheid van het rent
meesterschap en de bewogenheid van 
volhardende solidarite1t kennen. 

Het gaat niet om de theoretische waar
heid van de christelijke beschouwing van 
God, mens en wereld, maar om de authen
llciteit en de gelnsp1reerdhe1d van de biJ
drage van christenen aan onze samenle
ving. Zo kan ook op anderen een vrijmoe
diQ en legitiem appel worden gedaan mee 
te doen in deze beweging. Het hervormde 
gedachtengoed kan ongetwiJfeld een 
vruchtbare bijdrage zijn 1n deze ontwikke
ling. 
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Soclaal-economlsch 

Mr. drs. J P. Balkenende 

Solidariteit in een 
veranderend 
tijdsbeeld. De toekomst 
van de sociale 
zekerheid 

Europese richtlijnen frustreren het streven 
naar so!tdaritett in de sociale zekerheid. Het 
draagkrachtbeginse! dreigt oak in de Ne
derlandse discussie op een z1jspoor te 
worden gezet. Balkenende wijst er op dat 
;wst noties van so!idariteit en draagkracht 
doorklmken in aile COA-stukken. Oat bete
kent voor de komende jaren: geen wissel 
trekken op het probleemoplossend vermo
gen van de overheid, noch toegeven aan 
het vooropstellen van individueel eigenbe
lang. 

De 1nmiddels tot stand gekomen stelselher
z1en1ng kan de soc1ale zekerheid voorlopig 
1n een wat rustiger vaarwater brengen. 
Tach staat het denken over de toekomst 
van de sociale zekerheid niet stil. Welke 
posit1e neemt de christen-democratie in? 
Deze vraag klemt te meer nu van verschil
lende ZIJden word\ aangedrongen op her
vormingen of tamelijk vergaande aanpas
slngen. Over deze aspecten handel\ dit 
art1kel, dat uit vier hoofdelementen bestaat. 
Na de inleiding wordt stil gestaan bij het 
vraagstuk van de maatschappelijke onge
IIJkheid. Daarna komen de meest opvallen
de d1scussie-thema's over sociale zeker
heid in Nederland en in de Europese 
Gemeenschap aan de orde. Na een aan
du1d1ng van enkele kernvraagstukken, 
worden de contouren van een christen
democratlsche visie op de ontwikkeling 
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van de sociale zekerheid geschetst. Het 
artikel wordt besloten met een zestal con
clusies. 

In Ieiding 
Het toekomstdenken neemt binnen het 
CDA zienderogen toe. Steeds vaker wordt 
gesproken over de perspectieven voor de 
jaren negentig en de periode daarna. 1 

Thema's zoals vergrijzing, alternatieve sa
menlevingsvormen, technologische ont
wikkeling en zorgzame samenleving wor
den nadrukkelijker aan de orde gesteld. 
Mede door zijn politieke gewicht is het CDA 
verplicht om antwoorden te geven op de 
vragen van morgen. De partijpolitieke dis
cussie over de 'verzorgingsmaatschappij' 
heeft binnen het CDA een draagvlak ge
schapen op basis waarvan lijnen naar de 
toekomst ku nnen worden uitgezeP Het 
toekomstperspectief van het CDA zal dan 
oak in deeerste plaats ingegeven dienente 
zljn door de eigen uitgangspunten - tot 
uitdrukking komend 1n maatschappelljke 
normativiteit en ordening van verantwoor-

Mr drs J P Balkenende (1956) IS stalmedewerker soc>aal 
econom•sch en illlanc•eel bele1d van het WetenschappeiiJk 
lnst1tuut voor het CDA H11 IS l1d van de gemeenteraad van 
Amstelveen 
1 B•1voorbeeld het 1nterv1ew met kand1daat CDA-vooCZitter 

Van Velzen. CDkkrant. 3 november 1986 en de d1scuss•e 
2001 b1nnen het CDJA 

2. Reso/ut1e 'Van verzorgmgsstaat naar verzorg1ngsmaat
schapp1{ van de CDA-partwaad. op 15 december 1984 te 
Arnhem 
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delijkheden - en niet door de opgedron
gen keuzen van anderen, nieuw realisme 
of technocratische oplossingen. 

Een beleidsterrein dat een ijkpunt zal 
worden voor de christen-democratische 
visie op de toekomst - en waartoe we ons 
in dit artikel beperken - betreft de sociale 
zekerheid. Na de stelselherziening is rust 
beloofd aan het sociale zekerheidsfronP 
Oat neemt echter niet weg dat momenteel 
in Nederland en binnen de Europese Ge
meenschap denkprocessen op gang zijn 
gebracht die de toekomst van de sociale 
zekerheid diepgaand zouden kunnen 
bernvloeden. Op die ontwikkelingen wordt 
in dit artikel ingegaan, terwijl tevens een 
christen-democratisch kader voor de toe
komst van de soc1ale zekerheid wordt ge
schetst. De hamvraag is of de contouren 
van het sociale zekerheidsstelsel, zoals die 
in de loop van de afgelopen jaren binnen 
het CDA zijn ontwikkeld, een adequaat 
antwoord vormen op de uitdagingen van 
de komende decennia. BiJ die contouren 
moet dan onder meer worden gedacht 
aan: 
1 het waarborgen van vloeren in het be

staan door de overheid (dat wil zeggen 
het garanderen van materiele en imma
teriele bestaansvoorwaarden voor de
genen die dat nodig hebben: minimum
uitkeringen en dergelijke. De overheid is 
een 'schild voor de zwakke'); 

2 vergroting van de verantwoordelijkheid 
van de sociale partners (met name door 
de overdracht van de werknemersver
zekeringen); 

3 recht doen aan draagkracht 4 

Alvorens stil te staan bij de sociale zeker
heidsvraagstukken in ons land eerst enkele 
woorden over een van de kernproblemen 
op dit terrein, namel1jk de maatschappeliJ
ke ongelijkheid. 

Maatschappelijke ongelijkheid 
De sociale zekerheid heeft tot nu toe vooral 
een inkomensvervangend karakter. Van 
de rechten kan eerst dan gebruik worden 
gemaakt wanneer men ten gevolge van 
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ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschikt
heid dan wei vanwege ouderdom of ge
zinsomstandigheden (weduwen of wezen) 
niet in staat is om door mid del van beroeps
arbeid een eigen inkomen te verwerven 5 

De voormalige PvdA-fractievoorzitter Den 
Uyl stelde in zijn algemene politieke be
schouwingen op 8 oktober 1984, dat zich 
'steeds diepere kloven aftekenen tussen 
werkenden en hen die van het arbeidspro
ces zijn uitgesloten, tussen hen die uitzicht 
hebben op inkomensverbetering en hen 
die in koopkracht achteruit gaan ... '. Er zou 
sprake zijn van een tweedeling in de sa
menleving. 6 Van diverse zijden is kritiek 
gekomen op deze stellingname. Zeker, er 
tekenen zich nieuwe vormen van ongelijk
heid af, er is sprake van nieuwe armoede7

, 

maar deze verschijnselen kunnen niet !ou
ter worden teruggebracht tot het vraagstu k 
van het hebben van wei of geen werk. Het 
probleem dat zich momenteel voordoet is 
dat de situatie van huishoudens zeer uit
eenlopend is geworden. Het traditionele 
model (een kostwinner per huishouden) 
heeft plaatsgemaakt voor zeer uiteenlo
pende patronen aileen- en tweeverdie
ners, !age en hoge gezinsinkomens, grote 
en kleine tweeverdieners, gezinnen met en 
zonder kinderen, huishoudens met dubbe
le inkom ens en huishoudens met een uitke
ring. De regelingen in de steer van de 
sociale zekerheid en de fiscaliteit, die des
tijds waren geent op de 'alleenverdieners
situatie', hebben of knJQen inmiddels een 
meer individueel karakter. Wanneer men 
nude diversiteit in hu1shoudens en arbeids-

3. Art1keiiV 37 U!IZ!Cht 
4 Artt 39/42 Program van U!/gangspunten. Van verzor

gmgsstaat naar verzorgmgsmaatschappl( 41. Ullz!cht 
art1keiiV. 7 en de artt. 37 e v 

5. De soc1ale zekerhe1d kan worden onderverdeeld 1n soCiale 
verzekenngen en SOCiale voorz1en1ngen. Deze regel1ngen 
ZIJn momenteel vastgelegd 1n de wetten Het versch1l 
tussen de verzekenngen en de voorz1en1ngen betreft de 
f1nanc1er1ng en de Ultvoenng 

6 Verg de stud1e van A.J F Kobben en J J Godschalk. Een 
tweedelmg van de samenlevmg?, Le1den 1985 

7 H Deleeck. 'Het bas1smkomen 1n het l1cht van de hu1d1ge 
soC1ale-zekerhe1dsproblemen'. Bele1d & Maatschapplf. 
JrQ XIII. nr 1986/5 (september/oktober). 226 
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Soc1aal cconorrl1::-;ch 

partic1patie en de soc1ale zekerheids- en 
f1scale regelingen in onderling verband 
beziet, lijkt men veeleer de sleutel tot de 
oorzaken van maatschappelijke ongelijk
held te hebben gevonden. Wat doet zich 
voor? 
1 De sociale zekerheid valt als het ware in 

tweeen uiteen. Bij de loongerelateerde 
uitkenngen geldt primair de individuali
senng. Wanneer men echter op bij
standsniveau belandt, geldt onverkort 
de draagkracht waarbij ondermeer re
kenlng wordt gehouden met het inko
men van de partner. Zodoende kunnen 
tussen huishoudens die ZIJn aangewe
zen op de sociale zekerheid niet onaan
zlenlijke verschillen ontstaan. 

2 De f1scaliteit knjgt een meer individueel 
karakter, waardoor tweeverd ienersh uis
houdens er belastingtechnisch beter 
aan toe ziJn dan alleenverdieners. De 
verschlllen zullen door de belastingver
eenvoudigingsplannen van deCommis
Sie Oort nog grater worden ten voordele 
van de eerste groepe 

De f1nanciele positie van mensen in ons 
land wordt n1et slechts bepaald door het 
wei of geen betaald werk hebben, maar 
ook door de eventuele inkomsten van de 
partner, het hebben van k1nderen, het aan
gewezen zljn op gelndividual1seerde dan 
wei draagkrachtregelingen, het aldan n1et 
prof1teren van het fiscaal stelsel etcetera. 
Het IIJkt erop dat het meer en meer loslaten 
van draagkrachtnoties er toe leidt dat de 
maatschappelijke ongelijkheid toeneemt. 9 

In dat l1cht bez1en 1s het opvallend dat in de 
politiek zo weinig aandacht wordt besteed 
aan de werkeiiJke effecten van individuall
senngsmaatregelen, effecten die eerst dan 
z1chtbaar worden wanneer de d raag kracht 
van het huishouden in ogenschouw wordt 
genomen.' 0 Het draagkrachtbeginsel is er 
nu JUist om in de fiscaliteit en sociale zeker
heid te kunnen bijdragen aan sociale recht
vaardigheld. Het probleem van vandaag is 
echter dat rechtvaardigheidsnotities niet 
zelden bu1ten beschouwing worden gela
ten.11 
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In het veri eden zijn system en ontwikkeld 
die gaandeweg minder pasten in het ver
anderend tijdsbeeld, thans worden veran
deringen binnen die systemen steeds 
meer ingegeven door de veronderstelling 
dat iedereen betaalde arbeid verricht. En 
daarmee ontstaat een tweevoudig pro
bleem met de bestaande maatschappeliJ
ke verscheidenheid - die ook in de toe
komst zal blijven bestaan wordt 
onvoldoende rekening gehouden, terwijl 
daarnaast de eigen verantwoordelijkheid 
van samenlevingsverbanden (ten aanzien 
van arbeidsverdeling en dergelijke) wordt 
aangetast. Het z1jn de zwakkere groepen 
die h1ervan de nadelen ondervinden: ar
beidsongeschikten, langdurig werklozen, 
alleenverdienershuishoudens met een be
scheiden inkomen en bepaalde groepen 
alleenstaanden. Binnen de bovengeschet
ste context worden momenteel in Neder
land en in Europa voorstellen gedaan om 
de sociale zekerheidsstelsels aan te pas
sen. 

Nederland 
De stelselherziening sociale zekerheid 
heeft inmiddels haar beslag gekregen en 
menigeen hoopt dater nu eindelijk rust kan 
komen. Desalniettemin schrijdt het den ken 
over de toekomst van de sociale zekerheid 
voort. In ons land springen twee discussie
thema's in het oog. 

In de eerste plaats het voorstel van het 
CNV om de werknemersverzekeringen 
(WW, WAO, ZW) over te dragen aan de 

8 Ztcht op eenvoud. rapport van de commiSSie tot vereen 
voud1Q1ng van de loonbelastfllg en de fllkomstenbelasling 
(Cornrnrssre Oort). Den Haag 1986 WetenschappelrJk lnstr
tuut voor het CDA. Welk wtz1cht b1edteenvoud? ·s-Graven
hage1986 

9 In vergelrJkbare zrn ook het PvdA-karnerlrd Hans Kornbrrnk 
rn NRC Handelsblad. 13 september 1986. Lrnkerhand rn 
ergen boezern · 

10 Art Ill 3 52. EVP-prograrnrna. Zre voorts de oprnerkrng 
van rnevrouw J Kraarjeveld-Wouters UCV 45. 3 februarr 
1986. 'Y". 

11 A Is voorbeeld ZIJ gewezen op de reactre van VVD-staats
secretarrs Konrng op het Wl-belerdsadvres Welk urtzrcht 
bredt eenvoud?' LetterlrJk rnerkte hrJrn een radrorntervrew 
op· 'Wat rnq verbaasd heeft rs dat rnen weer op de 
rechtvaardrgherdstoer gaat zrtten' 

151 



sociale partners. Dit voorstel knjgt in de 
steer van het bedrijfsleven een steeds bre
der wordende ondersteuning, terwijl ook 
de politiek in deze nchting tendeert. In het 
jongste regeerakkoord wordt een intentie 
in de richting van 'overdracht' uitgespro
ken. Het CDA heeft reeds eerder deze 
overdracht bepleit. 12 Vanuit de optiek van 
de gespreide verantwoordelijkheid dient 
de groter wordende rol van de sociale 
partners te worden toegejuicht. De vraag 
d1e zich vervolgens opdringt heeft vanzelf
sprekend betrekking op de wiJze waarop 
invulling wordt gegeven aan die verant
woordelijkheid. De overdracht van taken 
en bevoegdheden is voor christen-demo
craten n1et aileen een ordeningsvraagstuk, 
maar ook een normatieve kwestie. Ge
spreide verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap zijn immers onlosma
kelljk met elkaar verbonden 13 en dat gege
ven heeft ook gevolgen voor de sociale 
zekerheid. Hieronder gaan we dieper op 
deze materie in. 

In de tweede plaats zij gewezen op de 
discussie over het basisinkomen. Op het 
eerste oog zijn in het publieke debat twee 
tegengestelde pol en waarneembaar: som
mlgen zijn van mening dat op basis van 
diverse maatschappelijke ontwikkelingen 
de introductie van een basisinkomen on
ontkoombaar is, terwijl een andere stro
ming op grond van financiele overwegin
gen - de overheidsschatkist zou te zwaar 
worden belast - het basisinkomen radi
caal van de hand wijst. Het laatste lot 
overkwam de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid toen hij in 1985 
het rapport 'Waarborgen voor zekerhe1d' 
u1tbracht. 14 Het voorstel behelst onder 
meer de introductie van een gedeeltelijk 
basisinkomen aan de voet van het inko
mensgebouw en de opheffing van de (ge
reguleerde) boven-minimale sociale zeker
heid. Van diverse zijden werd het rapport 
vanuit budgettaire overwegingen neerge
sabeld. Door die situatie is men te snel 
voorbij gegaan aar1 de principiele discus
sie over het basisinkomen, een thema dat 
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zoals bekend buiten de politieke hoofdstro
men is opgekomen .15 Toch is het de bat 
over dit onderwerp sindsdien niet gestaakt. 
Met name een themanummer van Beleid & 
Maatschappij over het gedeeltelijk basisin
komen bevat interessante bijdragen 16 , 

waarbij enkele zeer kritische beschouwln
gen opvallen. 

Berghman en Roebroek concluderen 
datdoorverschillendefactoren- tewein1g 
nieuwe oploss1ngen en een onvoldoende 
aansluitlng biJ socio-politieke verhoudin
gen - de plannen van de WRR op een zij
spoor van de geschiedenis van de Neder
landse sociale zekerheid gezet kunnen 
worden. 17 De Belgische sociale zeker
heidsspecialist professor Deleeck acht 1n 
het huidige Europese gesprek het basisin
komen niet een alternatief voor een hervor
mlng van de soc1ale zekerheid. De plannen 
van de WRR hebben volgens sommige cn
tici een denivellerend effect. Deleeck 'Niet 
aileen wordt het probleem van de inko
menswaarborg voor de laagste sociale ca
tegorieen niet opgelost, maar deze dreigen 
zelfste verdrinken in een teweinig specifiek 
op armoede gerichte benadering'. Het 
wekt in dit kader dan ook enige verwonde
nng dat van semi-kerkel1jke zijde, na de 
forse kritiek op de stelselherziening, zulke 
positieve geluiden over de WRR-plannen 
klinken. 18 In het artikel van Deleeck wordt 
scherp aangegeven waar de dilemma's 

12 Utlztcht art. IV 7 Z1e voorts M Kastele1n. Het CNV en de 
stelselherz1en1ng EWBBullettn (7e Jaargang no 3. no
vember 1986) 34·39 

13 Vgl. J P Balkenende. "Over nor men en normlooshe1d 1n 
de econom1e l1beral1sme tussen markt en macht". Chns
ten-Democraltsche Verkenmngen (nr 4/86) 170-181 

14 WRR. Waarborgen voor Zekerhetd Een meuwstelse/ van 
soctalezekerhetd en hooldlt;nen. ·s·Gravenhage 1985 

15 Vooral vanu1tdehoek van de PPRen 066 Zteondermeer 
Bas De Gaay Fortman. Sol1dante1t en de soclaal·econo· 
mlsche orde 1n de bundel ·soltdatr? Kom nou·. (Amers· 
foort. 1986) 50 e. v 

16 Beletd & Maatschappt; (Jrg XIII. 198615 september/ 
oktober) 

17 Deleeck. op ctl 23 Berghman en Roebroek. Beletd & 
Maatschappt;. op ctt. 243 

18 Vgl H. Noordegraaf. "Kerken en soc1ale zekerhe1d· 
EWB-bullettn. (7e 1aargang nr 3. november 1986) 3/9 en 
C H. Koets1er Ple1doo1 voor echte soc1ale zekerhe1d 1n 
lb 10116 
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l1ggen. ldeeen omtrent de negatieve in
komstenbelastlng19 - ook een methode 
waardoor de overhe1d een bod em legt aan 
de voet van het 1nkomensgebouw - verte
genwoordigen de liberale, ideeen omtrent 
het bas1sinkomen de collectieve modellen 
ter bestnJding van de armoede. Zijn dat de 
dilemma's voor de christen-democratie? 
Voorts w1jst hij op de veranderende gezins
structuren (meer alleenstaanden, echt
scheldingen etcetera) en merkt op: 'Hier 
stelt ZICh een van de moeilijkste keuzen: 
moet men de gezinseenheid versterken en 
de natalite1t bevorderen door het accent te 
leggen op de aanpassing van de uitkerin
gen aan de gezinssituatie, waarbiJ men dan 
het nsico loopt tegen de ideeen- en feiten
stromlng op te roeien; of moet men daaren
tegen k1ezen voor een individualisering der 
u1tkenngen. met het risico om de gezins
eenheld nog meer te verzwakken. H et gaat 
ook om een probleem van herverdeling 
van beschikbare middelen. Gezien dezeer 
hoge kosten van een ge·(ndividualiseerd 
systeem moet men erover waken dat zulke 
1ndlvldual1sering geen ongunstige weer
slag heeft op het levensniveau van huis
houdens die slechts over een arbeidsinko
men ofeen sociaal1nkomen beschikken. Er 
bestaat 1nderdaad een groeiende kloof 
tussen deze twee types van huishoudens. 
Het basis1nkomen lost aile gestelde vragen 
op 1n de zin van individualisatie; het geeft 
ook een statuut aan de uitsluitend huishou
delijke arbeidverrichtende echtgenootc.q. 
aan de eenverdienersgezinnen. Het pro
bleem van de verdeling met beschikbare 
m1ddelen kan men hierdoor evenwel niet 
ontWIJken'. 20 

Naast deze kritiek gelden twee andere 
bezwaren, die binnen een christen-demo
cratisch denkraam naar voren kunnen wor
den gebracht. In de eerste plaats verdraagt 
de grote rol die de overheid krijgttoegeme
ten in een stelsel van het basisinkomen zich 
moeiliJkmet hettypeoverheid dat past in de 
concept1e van de verzorgingsmaatschap
PIJ opkomen voor de zwakken en het 
beleidsmatig activeren van de verantwoor-
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Het basisinkomen strijdt 
met de idee van de 
verzorgingsmaatschappij. 

delijkheid van de georganiseerde samen
leving. In de tweede plaats schaft de WRR 
de wettelijke c.q. door de sociale partners 
gereguleerde boven-minimale zekerheid 
at. Er rest slechts een individueel verzeke
ringsstelsel. 

Op deze wijze raken zowel solidariteit als 
gespreide verantwoordelijkheid buiten 
beeld 21 Wei zal bezien moeten worden of 
bepaalde elementen van de WRR-analyse 
en -benadering bruikbaar zouden zijn. Dit 
klemt temeer nu verschillende maatschap
pelijke vraagstukken - demografische 
ontwikkeling, technologie, huishoudenssi
tuaties en dergelijke - nopen tot kritische 
reflex. Niettemin bestaan er vrij fundamen
tele spanningen tussen de door het CDA 
voorgestane conceptie van de verzor
gingsmaatschappij en de filosofie van een 
basisinkomen. 

Overigens zij opgemerkt dat de discus
sle over het basisinkomen niet tot de Ne
derlandse landsgrenzen beperkt blijft. Ook 
in stukken van het Europees Parlement 
komt men het begrip basisinkomen te-

19 J Stroeken. Socta!e zekerhetd m een vn;e technologtsche 
maatschappt;. Deventer 1986 

20. Deleeck, opctt 231 
21 Een u1tgebre1der commentaar op de plannen van de 

WRR wordt gegeven 111 J.P Balkenende. 'Waarborgen 
voor zekerhe1d en de verzorg1ngsmaatschapp1j'. Chns
ten Democrattsche Verkenmngen (nr. 1 0/1985) 4 73-484. 
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gen. 22 WIJ richten ons nu op het Europese 
kader. 

De Europese Gemeenschap 
Algemeen wordt erkend dat de eenwor
ding van Europa- bijvoorbeeld een Euro
pese binnenmarkt in 1992 - een noodza
keiiJke voorwaarde is voor echte toekomst
kansen van de Gemeenschap. Naar het 
Z1ch laat aanzien zal de Europese dimens1e 
een steeds belangrijker rol gaan spelen op 
tal van maatschappelijke terreinen. Oat 
laatste geldt ook voor de sociale zekerhe1d. 
De derde richtlijn, die bepaalde vormen 
van discriminatie beoogt uit te sluiten, is 
inmiddels algemeen bekend. Kern van 
deze richtlijn is dat de sociale zekerheidsre
gelingen van de lidstaten niet in striJd mo
gen komen met het beginsel van gelijke 
behandel1ng van mannen en vrouwen. 
Verwijzing naar echtelijke staat of gezinssi
tuatie wordt als een indirecte vorm van 
discriminatie bestempeld. Zoals bekend 
tendeert deze richtlijn - behalve ten aan
Zien van het sociaal minimum ('gezinsbij
slagen') - in de richting van een vergaan
de individualisering. Het is opvallend dat 
de formulering van de richtliJn - hierop 
neerkomend dat elke verwijzing naar de 
gezinssituatie uit den boze is - haaks staat 
op de algemene stellingname van de Euro
pese Volks Partij (EVP) in haar verkiezings
program In dat program wordt juist ge
steld dat in het sociale beleid 'de 
draagkracht van huishoudens tot richt
snoer' moet worden genomen en even 
verder heet het dat de EVP een beleid dat 
op individualistische concepten is geba
seerd afwijst. Vanuit dat oogpunt bezien IS 
het merkwaardig dat in de meer concrete 
programart1kelen JUist wei wordt aange
drongen op uitvoering van - individualise
rende- richtliJnenvandeEG. 23 Deconclu
sie kan 1n feite geen andere zijn dan dat het 
EVP-programma een innerlijke spanning 
bevat, waarbij de concrete programma
punten niet zijn ingegeven door de princi
piele draagkrachtnoties d1e kenmerkend 
ZIJn voor de christen-democratie. 
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Hier ligt een spanningsveld dat de partij 
- in het Iicht van haar eigen uitgangspun
ten - zou moeten oplossen. Het wijst 
tevens op de noodzaak van een expliclte
nng van de christen-democratische begin
selen en een Europees Program van Uit
gangspu nten. 

Aan de reeds bestaande EG-richtiJnen 1s 
inm1ddels een nieuwe toegevoegd de 
Raad van Ministers van de Europese Ge
meenschap stelde op 24 JUii 1986 de vierde 
richtlijn vast.24 Deze richtliJn legt het 'begin
set van een geliJke behandeling' op aan de 
n1et-wettelijke regelingen inzake de sociale 
zekerheid, bijvoorbeeld de afspraken tus
sen de sociale partners. Naar het zich laat 
aanzien zal de vierde richtlijn in Nederland 
voorshands niet op al te grote weerstand 
stuiten. Toch kunnen - hoewel in CDA en 
EVP verkiezingsprogramma's op deze 
richtlijn is aangedrongen - biJ deze richtlijn 
een tweetal kritische kanttekeningen wor
den gemaakt. 
1 De draagkrachtgedachte wordt losgela

ten en de individualisering wordt dwin
gend opgelegd. 

2 Het CDA-rapport 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij' bepleit 
meer eigen verantwoordelijkheid van de 
sociale partners en bij gevolge een te
rugtred van de overhe1d. In dat kader 
moet ook de overdracht van de werkne
mersverzekeringen worden gez1en. 
Waar nu de Nederlandse overhe1d te
rugtreedt, komt er tegelijkertijd weer een 
andere regulerende overheid bij, name
lijk de Europese. Op deze WIJZe wordt 
echte gespreide verantwoordelijkheid 
belemmerd. 

T och is met de vier de richtliJn het den ken 
over de toekomst van de sociale zekerhe1d 

22 Bljlage IVb b11 document A2-137186 van de z1tt1ngsdocu 
menten van het Europees Parlement 

23 Z1edeart1kelen 1113 5.2. 1114 4. en 1114 53 B') de geconsta
teerde spann~ng tussen de meer algemene art1kelen en 
de gedeta1lleerde art1kelen ZIJ ovengens bedacht dat de 
eerste voorrang hebben boven de laatste 

24 Publtcal!eblad van de Europese Gemeenschap nr 
L 225140. 12-8 86 
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n1et ten einde. Onlangs werd in het Euro
pees Parlement een ontwerp-resolutie be
sproken over sociale zekerheid. Daarin 
wordt gesteld dat de ontwikkeling van een 
Europese 1nterne markt slechts in samen
hang met de ontwikkeling van een Euro
pees sociaal kader kan plaatsvinden. lm
mers er bestaan grote versch1llen tussen 
de sociale zekerheidsstelsels in de EG, die 
er toe zouden leiden dat de concurrentie
posltle 'van sommige l1dstaten een stuk 
gunstiger is dan die van andere EG-Ian
den, louter en aileen omdat de ene lidstaat 
er een veel goedkoper sociaal stelsel op 
nahoudt dan de andere lidstaat' .25 Hoewel 
de redenering begrijpeliJk is - en als zoda
nlg ook in het EVP-program te vinden -
kan hierop veel worden afgedongen. De 
concurrentiepositie wordt immers door tal 
van factoren bepaald en niet slechts door 
het enkele gegeven van de kosten van een 
sociaal stelsel. Niettemin acht het Euro
pees Parlement dit feit, gecombineerd met 
enkele andere, op z1chzelf belangrijke ver
schijnselen, voldoende reden om de diver
se stelsels nader tot elkaar te brengen. 

De stelsels - aldus het Europees Parle
ment - zouden ondermeer rekening moe
ten houden met (1) een zwaardere belas
tlng van de kapitaalintensieve bedriJven biJ 
de financiering van de sociale zekerheid; 
(2) de z1ch wijzigende omstandigheden op 
de arbeidsmarkt (langdurige werkloos
heid, flexibele arbeidscontracten) en (3) 
vervanging van het huishoudens- c.q kost
winnersbeginsel door 1ndlviduele aanspra
ken biJ toekenning van sociale uitkeringen. 
Voorts zouden de financiele structuur en 
het aandeel van de soc1ale zekerheid in het 
Bruto Nat1onaal Produkt meer op een lijn 
moeten worden gebracht. 

Een eerste analyse leert dat (1) de over
wegingen van het Europees Parlement de 
weg vrijmaken voor een basisinkomen 
(aan de Europese commissie is een ver
zoek gericht om dit idee te onderzoeken); 
(2) het draagkracht-idee kennelijk geheel 
terzijde moet worden geschoven en (3) de 
bijdragen voor de sociale zekerheid in 
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Nederland omlaag zouden moeten, omdat 
wij 39,9% van ons BN P u itgeven aan socia
le zekerheid, terwijl dit getal in bijvoorbeeld 
Griekenland slechts 21,5% bedraagt (het 
gemiddelde is 28,8%). Overigens is het 
niet zo dat het Europees Parlement de lid
staten zal dwingen om de stelsels conform 
de resolutie aan te passen. Het gaat aileen 
om m1nimum-normen. 

Hettoekomstperspectief van Europa lijkt 
zich - althans waar het de sociale zeker
heid betreft - steeds verder te verwijderen 
van de christen-democratische uitgangs
punten zowel ten aanzien van de orde
ningskwesties, als ten aanzien van de ln

houdelijke kenmerken van het stelsel. De 
orientaties binnen Europa worden intensie
ver gericht op economische (markt-)over
wegingen en mmder op noties van soc1ale 
rechtvaard1gheid en dat terwiJI de oprich
ters van de EG in het kader van de 'posltie
ve' integrat1e juist uit war en op de bevorde
ring van de rechtvaardigheid in Europa. 

Hiertegenover staat echter dat soms ook 
positieve geluiden vanu1t en over Europa 
klinken. Als voorbeeld zij gewezen op een 
bijdrage van de EVP-europarlementarier 
Ursula Braun-Moser in 'Europa im Blick
feld', waari n zij een fer me aanval doet op de 
familie-VIJandlge houding van de socialis
ten.26 En waarnemend CDA-partijvoorzit
ter Bert Fleers merkte tijdens de CDA
partijraad op 22 november 1986 op 'A Is wij 
in zorgvuldigheid en vermeende vriJheid 
met elkaar spreken over het vraagstuk van 
de individualisering, WIJSt men ons vanuit 
Brussel op een reeds bestaande richtiiJn ... 
Oat moet ons niet ontmoedigen, dat moet 
ons aanmoedigen om Europa meer 1n onze 
e1gen politieke discussie te betrekken'. Zijn 
stellingname werd door de partiJraad met 
instemmend applaus begroet. 

Kernvraagstukken 
Men kan niet volstaan met het leveren van 

25 Document A2-137/86 
26 Europa 1m 8/lckfe/d (nr. 10/86. 25 11.86). 23 
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Tabel. Ontwikkeling wtgaven sociale zekerhetdswetten ten gevolge van demograftsche inv/oeden 

1985 
min. gld. 

1985 1 990 2000 201 0 2020 2030 
indexcijfers 

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

Oemograftsche verzekeringen 
AOW 22.754 100 110 125 143 176 204 
AWW 2.753 100 93 87 98 78 64 
AKW 7.553 100 91 85 85 54 62 
Ovenge demografisch gevoeltge regelingen 
AAW/WAO 19.651 100 106 121 136 131 116 
zw 7.794 100 105 108 105 96 85 
ABW (gesch. personen) 2.224 100 144 224 253 224 181 
--------· --------··---- -- ------ -----

Totaal 62.729 

kritiek op verschillende toekomstperspec
tieven van de sociale zekerheid en het 
daarbij Iaten. lmmers, zowel de ideeen 
omtrent een basisinkomen als de inzichten 
binnen het Europees Parlement zijn pogin
gen om antwoorden te geven op verande
ringen die zich in de samenleving voltrek
ken. Ook binnen de christen-democratie 
zal het den ken daaromtrent verdiept moe
ten worden. Aan welke veranderingen 
moet worden gedacht? Wij staan stil bij een 
drietal onderwerpen: de vergrijzing, de 
individualisering en de technologische 
ontwikkeling. 

a. demografische ontwikkeling. De ver
griJzing is inmiddels in publieke discussies 
een belangrijk thema geworden. Vergrij
zing en ontgroening zullen in belangriJke 
mate de samenstelling van de bevolking 
gaan bepalen. Extrapolaties (1982) 
- waarmee men altijd voorzichtig moet 
zijn - geven aan dat de groep jongeren tot 
20 jaar in de periode 1990-2030 daalt van 
26 naar 20%, de groep 20-45 jarigen daalt 
van 41 naar 30%. Het aandeel van de 
leeftijdscategorieen boven 45 jaar stijgt 
daarentegen: de groep 45-64 jarigen stijgt 
van 21 naar 27% en de groep mensen 
boven de 65 jaar stijgt van 13 naar 22%. 
Voor de kosten van de sociale zekerheids
wetten heeft dit volgens een ambtelijke 
werkgroep deze gevolgen: 27 
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100 106 119 130 136 138 

De toename van de AOW-kosten springt 
het meest in het oog. De vraag dringt zich 
op of - gegeven de aangehaalde analyse 
- het huidige omslagstelsel in de AOW 
gehandhaafd kan blijven. Handhaving van 
de huidige systematiek zal op het terre1n 
van de financiering kunnen betekenen dat 
- wil men de zaak niet Iaten ontsporen - : 
a de AOW-premies fors omhoog moeten, 
b de uitkeringshoogte beperkt moet wor-

den en/of 
c de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd 

dan wei flexibel gemaakt moet wor
den.28 

Het is maar zeer de vraag of er in onze 
samenlev1ng een draagvlak voor deze 
maatregelen aanwezig zal zijn. Wil men nu 
op termijn ook de AOW veilig stellen, dan 
lijkt de conclusie onontkoombaar dat de 
financieringssystematiek heroverweging 
verdient. In dat kader kan aan verschillen
de oplossingen worden gedacht: 
- verbreding van het draagvlak voor de 

financiering door de AOW-premiehef
fing uitte breiden naar ouderen, althans 
waar het hun pens1oen betreft; 

27 De tabel1s opgenomen 1n de NCW-d1scuss1enota. Kijken 
naar de toekomst, (Den Haag 1986) 17 

28 Vgl. J We1tenberg. 'Volumebeleid 1nzake soCiale zeker
held mogel11ke 1nstrumenten en hun effecten'. G M J 
Veldkamp, Ombwgmgen m de soCJale zekerhe1d, (De
venter 1983) 259/280 
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- heroverweging van de VUT-regeling en 
een flexibele pens1onering; 

- een systeem van fondsvorming of kapi
taaldekktng, waarbiJ direct aangete
kend dient te worden dat het kapitaal 
zodan1g wordt aangewend dat het de 
econom1sche groei van ons land ver
hoogt. 

Het verdient aanbeveling dat 1n de komen
de Jaren n1euwe lijnen worden uitgezet. De 
cont1nuering van de nu bestaande syste
matteken zou weleens doodlopend spoor 
kunnen ziJn 

b. mdivtdualisenng. Het begrip indivi
dualisering geeft nogal eens aanleiding tot 
emot1es en m1sverstanden. De eerste vraag 
zou moeten ziJn: wat verstaan we eigenlijk 
onder indtvidualisenng? Als het begrip be
tekent uitsluitend voor jezelf opkomen en 
geen boodschap hebben aan de ander 
dan zal elk redelijk denkend mens zich 
daartegen verzetten. Als het evenwel gaat 
om het metterdaad tot hun recht Iaten 
komen van mensen dan krijgl het begrip 
een pos1tieve 1nhoud. Het NCW formuleert 
d1t laatste als volgt · Positief kan indivtduali
senng een meer eigen, persoonlijk door
leefde en verantwoordelijke opstelling in
houden van de mens tegenover zijn 
schepper en medemens. lndividualisering 
kan - en moet - JUist ook betekenen dat 
mensen wel-bewust verder kijken dan hun 
e1gen beperkte pos1tie en eigenbelang. 
lndividual1sering gaat dan hand in hand 
met maatschappelijke verantwoordelijk
hetd. '29 De manier waarop de individuali
senng in de soc1ale zekerheid gestalte krijgt 
- verwiJzing naar de gezinssituatie zou 
dtscnmtnerend ziJn - heeft evenwel met 
het laatste weinig meer te maken. De per
soonltjke. de eigen positie - los van de 
sttuat1e van het samenlevingsverband -
staat dan voorop. 

Vaak word! gesteld dat de individualise
nng 'loch voortschnjdt'. Wanneer daar
mee wordt gedoeld op ondermeer het 
onm1skenbaar voortschriJdend proces van 
arbetdsparticipatie van vrouwen, dan is dat 
een ontwikkeling die - mils dit proces niet 
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uitmondt in een keurslijf van arbeidsdwang 
(zoals in Zweden waar de regering onder
meer het weduwenpensioen wil afschaf
fen) - door christendemocraten zal moe
ten worden toegejuicht, niet in de laatste 
plaats omdat hierdoor huishoudelijke en 
beroepsgerichte activtleiten beter ver
deeld kunnen worden 30 Bij dit alles zal 
overigens de positie van kinderen nauwlet
tend in het oog moeten worden gehouden. 
Wanneer individualisering echter mocht 
betekenen het I outer op het individu richten 
van sociale en f1scale systemen, dan ont
staat spanning met het idee van draag
kracht en het opkomen voor zwakkere 
groepen in de samenleving, terwijl bij de 
gegeven verschillen tussen huishoudens 
de maatschappelijke ongelijkheid voors
hands zal toenemen. In feite wordt hiermee 
de vraag naar de solidariteit in een veran
derend tijdsbeeld opgeroepen. Aan deze 
vraag kan de christen-democratie niet 
voorbij gaan. In dat verband zou het goed 
zijn om nate gaan op welke wijze in andere 
Ianden - die evenzeer te maken hebben 
met Europese richtlijnen recht wordt ge
daan aan draagkracht. Het blijkt dat in 
Ianden waar christen-democraten een be
langriJke rol spelen en waar de arbeidspar
tictpatie van vrouwen hoger is dan in Ne
derland (Duitsland, Belgie, ltalie bijvoor
beeld) op een creatieve manier instrumen
ten worden ingezet om recht te doen aan 
draagkracht: hogere kinderbijslagen, 
huursubsidies worden afgestemd op het 
aantal leden van een huishouden, fiscale 
maatregelen enzovoort. Nederland kan 
van die inzichten en opvattingen zeer wei 
gebruik maken. 

c. technologische ontwikkeling. De storm
achtige ontwikkelingen op het gebied van 
de technologie geven aanleiding tot onze
kerheid omtrent de perspectieven op lan
gere termijn waar het betreft (1) de werkge-

29 NCW-dlscuss1enota. op Cit 5 
30 Z1e het rapport Van verzorg,ngsstaat naar verzorgmgs· 

maatschapp1; en het WetenschappeiiJk lnst1tuut voor het 
CDA. Werklooshe1d en de cns1s m onze samenlev1ng. 
('s-Gravenhage 1984) 56 

157 



legenheidsontwikkeling en de uitstoot van 
arbe1d; (2) de verschuivingen in economi
scheactiviteiten en (3) de uitsluitendefinan
Ciering van de sociale zekerheid urt heffin
gen op de factor arbeid. Het is momenteel 
te vroeg om te speculeren over de exacte 
toekomstige gevolgen, hoewel de techno
logische ontwikkeling tot op heden zeker 
niet tot een dramatische uitstoot van arbeid 
heeft geleid 31 Dat neemt niet weg dat een 
vraagstuk aan de orde is dat zeer wezenlijk 
is. Zo ziet Alvin Toffler de ontwrkkeling van 
de 'derde golfeconomie' gepaard gaan 
met de introductie van een of andere vorm 
van gegarandeerd min1mum inkomen 
voor iedereen die een bijdrage Ievert aan 
het produktieproces - waarbij dit begrip 
breed wordt opgevat - _ Hij voegt daar 
overigens direct aan toe dat een dergelijk 
stelsel n1et gecentraliseerd of gestandaar
diseerd hoefttezijn. 'Ze kunnen zelfs via de 
prive-sector worden geeffectueerd. Wat de 
methode betreft kunnen we uiterst creatief 
zijn' 32 Het is zeer wei denkbaar dat ten 
gevolge van technologische ontw1kkeling 
de (financiele) vormgeving aan de sociaie 
zekerheid moet veranderen. Binnen het 
Europees Parlement nu wordt de stelling 
gehuldigd dat kapitaalintensieve bedrijven 
evenzeer moeten bijdragen aan de sociale 
stelsels als arbeidsintensreve bedrijven. 
Deze bijdragen zouden aan de wins! gere
lateerd kunnen worden 33 De gedachte die 
aan deze visie ten grondslag ligt lijkl geen 
andere dan dat bedoelde bednjven beta
len aan de overheid dre vervolgens distri
bueert, een opzetdie past in defilosofievan 
een basisinkomen. Dat onder bepaalde 
omstandigheden een extra beroep moet 
worden gedaan op kapitaalintensieve be
drijven is goed mogelijk. Maar verdient het 
dan - vooral vanuit de filosof1e van de 
verzorgingsmaatschappij - geen aanbe
veling om het bedrijfsleven c.q. de sociale 
partners zelf een grotere verantwoordelijk
heid te geven op het terrein van de sociale 
zekerheid? (Voor bijstandsregelingen en 
dergelijke zullen kapitaalintensieve bednJ
ven vanzelfsprekend via algemene belas-
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tingen een biJdrage moeten leveren, het
geen overigens ook nu reeds het geval is.) 
Ook dit vraagstuk vraagt om een nadere 
doordenking. 

Een christen-democratisch antwoord 
Ondanks de rust die de stelselherziening 
voor~opig kan bieden, ziet het er naar uit dat 
de toekomst van de sociale zekerheid toch 
tameiiJk roerig zal zijn. Demografische ver
anderingen, technologische ontwikkeling, 
andere patronen van arbeidsparticrpatie, 
emanc1patie, een voortschnJdend proces 
van internationalisering en vooral de strijd 
tussen de verschillende mensvisies; deze 
en anderefactoren zullen hun invloed doen 
gelden op (hun denken over) de soc1ale 
stelsels. De zich w1jzigende maatschappe
lijke context stelt ook de christen-democra
tie voor de vraag welke accenten een 
toekomstig stelsel van sociale zekerheid 
dient te bevatten. Vanuit een mens- en 
maatschappijvisie, die geent is op gerech
tlgheid, gespreide verantwoordelijkheid, 
solidarite1t en rentmeesterschap, kunnen 
een aantal contouren worden afgeleid. Als 
algemene uitgangspunten zouden kunnen 
gelden: 
a Het streven d1ent erop gericht te zijn dat 

mensen in de eerste plaats zelf verant
woordelijk zijn voor het voorzien in het 
eigen levensonderhoud en in dat van 
d1egenen die van hen afhankelijk ziJn 34 

De bevordenng van de werkgelegen
h eid - een van de eerste beleidssporen 
van het kabinet Lubbers - speelt in dat 
kader een buitengewoon belangrijke rol 
en het lrgt dan ook voor de hand dat de 
sociale zekerheid, loonontwikkeling, ar
beidsmarkt en (her-)scholingsvraag
stukken door de georganiseerde sa
menleving meer 1n onderlinge 

31 Aldus de organrsatredeskundrge Frank Der1rs trjdens een 
conferentre van de Konrad Adenauer Strftung op 4 en 5 
december 1986 rn Brussel 

32 Alvrn Tofller. Met voorwtztende bltk (Utrecht/Antwerpen 
1984) 47/48 

33 EP-document A2137/86 
34 Van verzorgtngsstaat naarverzorgmgsmaatschapptj. 41 
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samenhang worden bezien. Sociale ze
kerheid heeft daarmee een aanvullend 
karakter. 

b Voor zover mensen ten gevolge van 
werkloosheid, ziekte of (gedeeltelijke) 
arbetdsongeschiktheid aangewezen 
ZtJn op de soc1ale zekerheid, zal het 
streven erop gericht moeten zijn dat het 
stelsel 'revaliderend' in plaats van 'hos
ptlaltserend' werkt. Het sociale stelsel 
moet dienstbaar zijn aan de bevordering 
van maatschappelijke betrokkenheid 35 

c Aan de 'vermaatschappelijking (ge
spreide verantwoordelijkheid) van de 
sociale zekerheid zal een groter gewicht 
moeten worden toegekend, ter wille van 
een verbetering van de onder a ge
noemde samenhang en een betere inte
gratie van regelgeving, financiering en 
u1tvoenng. De overheid heeft een subsi
dtaire (aanvullende) rol 36 

De contouren van het stelsel zouden er als 
volgt uit kunnen zien: 

1 De overheid garandeert - op basis 
van de norm van gerechtigheid en vanuit 
een subsidiairetaakstelling -de minimum 
bestaansvoorwaarden, hetgeen overi
gens niet behoeft te betekenen dat de 
overheid ook de uitvoerende werkzaamhe
den zelf ter hand neemt. Het sociale mtni
mumniveau wordt vastgesteld na overleg 
met de soc1ale partners. Naast deze cen
traal vastgelegde normen is het denkbaar 
dat gemeenten zorg dragen voor additio
nele hulpverlening op individuele en niet
structurele basts. 

2 Op basis van de in bovenstaande 
punten a, b en c gegeven overwegingen 
berust de verantwoordelijkheid voor de 
boven-minimale sfeer en loongerelateerde 
u1tkenngen biJ de sociale partners. Op deze 
WtJze kan solidanteit in gespreide verant
woordelijkheid gestalte krijgen. Een stelsel 
dat de boven-minimale sociale zekerheid 
zou willen beperken tot een individueel, 
vriJwlilig verzekeringsstelsel is met de laat
ste pnnctptele orientaties onverenigbaar. 

3 Het laatste punt impliceert de over
dracht van de werknemersverzekeringen 
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aan de sociale partners. Daarbij zullen de 
volgende vraagstukken een rol spelen: 
- het niveau van de uitkeringen (bijvoor

beeld welk percentage van het laatst 
verdiende loon); 

-centrale of decentrale aanpak; 
-de wijze van overdracht. 
Het spreiden van verantwoordelijkheid 
vereist een terughoudende opstelling van 
de overheid en dus van de politiek. 

Binnen de organisaties van werkgevers 
en werknemers bestaan momenteel ver
schillende inzichten over de organisatori
sche opzet van de werknemersverzekerin
gen. Er worden pleidooien gevoerd voor: 
a overdracht, maar met behoud van wet-

telijke uniforme normen (de 70% grens 
bijvoorbeeld), 

b overdracht, waarbij de sociale partners 
zelf op centraal niveau een ondergrens 
vaststellen en indien mogelijk of zonodig 
additionele maatregelen per bedrijfstak 
of per onderneming treffen en 

c het verlenen van het primaat aan de 
sociale partners op bedrijfstakniveau. 

Momenteel vindt overleg plaats tussen de 
soctale partners over de overd racht van de 
Ziektewet. Twee modellen komen daarbij 
ter sprake: 
1 een 'overdrachtsmodel', waarbij de 

Ziektewet wordt opgeschoond (minder 
regulenng en meer beleidsvrijhetd voor 
de soctale partners); 

2 een 'privatiseri ngsmodel', waarbij es
sentiele elementen worden overgehe
veld van Ziektewet naar Burgerlijk Wet
boek. De sociale partners lijken te 
kiezen voor het eerste model (36b). De 
ervaringen, die worden opgedaan bij de 
discussies rondom de Ziektewet, kun
nen hun nut bewijzen als de WAO en de 
WW aan de orde zijn 

Ook binnen de christen-democratie vindt 

35 Wetenschappei!Jk lnst1tuut voor het CDA. Vern~euwmg 
om behoud (s·Gravenhage 1982) 37 

36 J P Balkenende. ·soc1ale zekerhe1d 1s meer dan over· 
he1dstaak aileen·. Trouw. 25 november 1986 

36b M Kastele1n. "CNV-plan Z1ektewet IS prakt1sch en pnnc1· 
p1ee1·. Trouw. 17 februan 1987 
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nog discussie plaats over de vraag op 
welke wijze de boven-m1nimale sociale ze
kerheid moet worden overgedragen aan 
de sociale partners. Het CDA program 
'U1tz1cht' kiest voor een tamelijk centrale 
opzet door het primaat aan de Sociale 
Verzekenngsraad te geven. In eerdere ge
schriften van het CDA echter wordt vanuit 
principieel oogpunt het accent gelegd bij 
een meer decentrale aanpak. Dat geldt 
voor het 'Program van Uitgangspunten' en 
zeker voor het rapport 'Van verzorgings
staat naar verzorgingsmaatschappij', 
waarin met zoveel woorden wordt opge
merkt 'geen alomvattende door de over
heid gegarandeerde en geregelde sociale 
zekerheid, maar basisvoorz1eningen waar
boven bedrijfsgenoten in de onderneming 
en de sociale partners op bedrijfstakni
veau, in eigen verantwoordelijkheid aan
vullingen aanbrengen'37 

Er is echter meer dan aileen de kwestie 
van de gespreide verantwoordelijkheid 
(wie moet het regelen?). Het gaat eveneens 
om het stimuleren van zodanige ontwikke
lingen dat de normen van onder meer 
solidariteit en rentmeesterschap gehan
teerd en gerealiseerd worden. In dat kader 
kan het nodig zijn dat de sociale partners 
op centraal niveau aanvullende dan wei 
kaderstellende regelingen treffen (bijvoor
beeld om de solidariteit tussen bedrijfstak
ken niet veri oren te Iaten gaan). Daarnaast 
kan een zekere mate van overheidsbern
vloeding geboden zijn. Voor een dergelijk 
ingrijpen is pas dan plaats als de sociale 
partners aan de normen van solidariteit en 
rentmeesterschap geen boodschap heb
ben. Dan dient de overheid uit hoofde van 
de publieke gerechtigheid op te treden 38 

Daarmee is aangegeven dat de rol van de 
overheid ten aanzien van de boven-mini
male sociale zekerheid 'subsidiair' en dus 
in beginsel zeer beperkt behoort te zijn 
Bepaalde juridische kaders zullen overi
gens niet kunnen worden gemist Daarbij 
kan ondermeer gedacht worden aan de 
algemeen verbindend verklaring van 
CAO's. 
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De kloof tussen Europa en 
de christen-democratische 
orientatie neemt toe. 

4 Solidariteit - aldus artikel 41 van het 
'Program van Uitgangspunten' - bete
kent dat offers naar draagkracht worden 
opgelegd. Het draagkrachtbeginsel houdt 
ondermeer in dat het beleid inzake de 
sociale zekerheid en de belastingen wordt 
afgestemd op het samenlevingsverband 
waarin de uitkeringsgerechtigde en belas
tingplichtige woont en leeft Uit het voor
gaande is reeds gebleken dat dit beginsel 
in de praktijkop groteformele weerstanden 
stu it De facto wordt het draagkrachtbegin
sel door Europese richtlijnen gefrustreerd 
(slechts op minimumniveau - waar de 
overheidsfinancien in het geding zijn -
geldt de draagkracht). Daarmee neemt de 
kloof tussen Europa en de christen-demo
cratische orientaties maar ook de Neder
landse publieke opinie toe39 

Het eventueel introduceren van draag
krachtnoties in de geprivatiseerde werkne
mersverzekeringen wordt verhinderd door 
de vierde richtlijn. Het kernprobleem, dat 
zich momenteel voordoet - en waarmee 

37 Van verzorgtngsstaat naar verzorgmgsmaatschappl), 41 
38 CJ. Klop, 'Protestanten, kathol1eken en deC', Chnsten 

Democrattsche Verkennmgen (nr 12/85 december 
1985) 

39 De vraag van het Soetaal Cultureel Planbureau of een 
soctale u1tkenng lager kan ZIJn als een partner al een 
1nkomen u1t arbe1d heeft, wordt - bl11kens het onderzoek 
- door de ru1me meerderhe1d van de Nederlandse 
bevolk1ng onderschreven Soc1aal en Cultureel Planbu
reau. SoCiaal en cultureel rapport 1986 ('s-Gravenhage 
1986) 382 
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Nederlandwordtgeconfronteerd- betreft 
de ongeliJke uitwerking van Europese re
gels De meeste EG-Iidstaten kennen an
dere, h1stonsche gegroeide arbeidspartici
patlepatronen, waardoor het draagkracht
vraagstuk in een ander perspectlef komt te 
staan. Bovendien ziJn de belastingstelsels 
van deze Ianden - doorgaans geken
merkt door een vorm van 'splitsing' (het 
- gezamenlljk - verdiende inkomen 
wordt aan beide partners toegedeeld en 
pas daarna be last)- veel meer gericht op 
de situatie van het samenlevingsverband. 
Daarmee wordt een wezenlijk onderdeel 
van de dlscussie aangeroerd, namelijk het 
verband tussen sociale zekerheid en fisca
IJteJt 

Wanneer solidariteit en draagkracht niet 
v1a de sociale zekerheid gereal1seerd kun
nen worden, resteert slechts het fiscale 
1nstrument FeiteliJk is d1t de lijn van het 
EVP-program ind1vidualisering in de so
clale zekerheid, draagkracht in de belas
tlngen. Er wordt wei geopperd dat deze 
constructie op een politiek com prom is be
rust Voorzover dat het geval mocht ziJn, 
moet thans worden geconcludeerd dat 
van dat compromis wemig meer over is. 
Vanuit de EVP-fractie en het Europees 
Parlement worden pogingen gedaan om 
de cnteria van de gelijke (lees individuali
serende) behandeling- middelseen richt
IIJn - van toepassing te doen ZIJn op de 
belastingstelsels. 40 Zover is het echter nog 
n1et, maar de teneur van de discussies is 
veelzeggend. In de Nederlandse situatie is 
eveneens de draagkrachtdiscuss1e aan de 
orde en wei 1n verband met de belasting
vereenvoudigingsplannen van de Com
mJSSie Oort. De voorstellen neigen meer in 
1ndiv1dualiserende richting: de positie van 
een-1nkomenshuishoudens wordt over het 
algemeen slechter, beter verdienende 
tweeverdieners gaan erop vooruit. Van 
een spl1tsingsstelsel wilde de commissie 
n1et weten. In het beleidsadvies van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA is 
gewezen op enkele fundamentele span
n1ngen tussen de uitkomsten van de plan-
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nen van de Commissie Oort en het CDA
verkiezingsprogramma 'Uitzicht'. 41 Het ka
binet is 1nm1ddels met de plannen van de 
Commissie Oort akkoord gegaan. 

De feitelijke uitkomst van de geschetste 
processen zal op korte en middellange 
termijn (voor de Nederlandse situatie) bete
kenen dat het christen-democrat1sche 
draagkrachtbeginsel beleidsmatig meer 
en meer op een zijspoor wordt gezet. Aldus 
wordt de maatschappelijke ongelijkheid 
vergroot. Dit alles vindt plaats op een mo
ment dat - gezien de demografische, 
technologische en andere ontwikkelingen 
- de behoefte aan nieuwe vormgevingen 
aan solidariteit toeneemt. Als de christen
democratie haar eigen uitgangspunten se
rieus neemt zal ze JUist invulling moeten 
geven aan relationeel denken. Hiervoor 
werd aangegeven hoe in andere Europese 
Ianden dit vraagstuk aangepakt wordt. 

5 Solidar1teit brengt metz1ch mee dat de 
niveaus van de uitkeringen en de inko
mensniveaus van de werkenden geen ge
scheiden werelden mogen ziJn Het zou 
echter geen juiste zaak zijn om 'koppelin
gen' zover door te voeren dat elke stimu
lans, elke prikkel om aan de slag te gaan, 
reeds bij voorbaat wordt weggenomen 
door al te hoge koppelingen. Ook inspan
ningen om de - tach reeds bescheiden -
minimum-Uitkeringen enigszins aan te vul
len door middel van kleine werkzaamhe
den, zouden n1et Ianger in de kiem ge
smoord moeten worden. In dit kader 
verdient een suggestie uit het ISMO-rap
port aanbeveling waarin een gedeeltelijke 

40 EP document A2·55/85 
41 Wetenschappelqk lnst1tuut voor het COA, Welk wtZ!cht 

b1edteenvoud? 's·Gravenhage 1986. In dal kader 211 h1er 
voorts gewezen op de stell1ngname van dr D.A Albregt· 
se d1e vanu1t een filosoflsch·humaniStlsche standpunt 
k1est voor een gelndivlduallseerd stelsel van belaslinghef· 
f1ng N1ettemm merkt hq op ·zelf ben 1kechter van menmg 
dat een gelndivlduallseerd stelsel momenteel n1et aanslu1t 
blj de maatschappeliJke Situatle. Een s1tuatle met nog 
steeds vele gehuwde alleenverd1eners en waarb11 de 
keuze van gehuwde vrouwen al of n1et te gaan werken of 
mkomen te verd1enen voor velen nog steeds geen werke· 
lijke VIIJe keus 1s' H11 stelt voor om op korte term11n een 
splitSingsstelselln te voeren Kamerstuk 19567, nr 3, biz. 
96 
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vrijstelling voor andere inkomsten uit ar
beid totf 3000, - wordt bepleit42 

Bovenstaande contouren bevatten aan
zetten om in te spelen op de samenleving 
van morgen. Er wordt geen onverantwoor
de wissel getrokken op het probleemoplos
send vermogen van de overheid, terwijl 
ook geen stelsel gecreeerd wordt dat het 
individueel eigenbelang voorop stelt. Van 
de sociale partners mag worden gevraagd 
om vanuit hun verantwoordelijkheid en 1n 
samenhang met inkomens-, arbeidsmarkt 
en andere as pecten aan maatschappelijke 
solidariteit vorm te geven. Bovendien 
wordt op deze wiJze bijgedragen aan de 
uitbouw van de sociale markteconom1e. 
Wanneer de sociale partners zich in hun 
beleid mede Iaten leiden door noties van 
solidariteit en rentmeesterschap, lijken 
waarborgen te zijn geschapen voor flexlbi
liteit zonder dat dit onevenredige voorde
len oplevert voor de meer kansriJken. De 
politiek zal zich rekenschap moeten geven 
van de begrenzingen van de taken van de 
overheid, maar die taken moeten dan ook 
op een goede wijze worden verricht. 

Conclusies 
De toekomst van de sociale zekerheid is 
onzeker. De veranderende maatschappe
lijke context en de ideeen die her en der 
worden ontwikkeld, plaatsen het denken 
over sociale zekerheid in een ander per
spectief. De feitelijke uitkomsten zullen - zo 
wordt in de stu die van Roebroek geconclu
deerd - in belangrijke mate afhangen van 
de politieke eisen en de maatschappelijke 
krachtsverhoudingen 43 Dit gegeven nu 
noopt de christen-democratie er toe haar 
eigen standpunten meer vorm en inhoud te 
geven. In deze bijdrage is - op basis van 
de filosofie van de verzorgingsmaatschap
pij getracht een antwoord te geven op de 
vraag hoe een toekomstig kader van socia
le zekerheid eruit zou kunnen zien: 
1 De veranderende verhoudingen op de 

arbeidsmarkt en de technologische ont
wikkeling vragen - mede in het per
spectief van de gespreide verantwoor-
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lijkheid - om een grotere rol van de 
sociale partners op het gebied van de 
soc1ale zekerhe1d. De 'vermaatschap
pelljking' c.q. het zelfregulerend vermo
gen van de samenleving als antwoord 
op nieuwe uitdagingen. De overheids
bemoeienls op het geb1ed van de werk
nemersverzekeringen kan worden inge
krompen. 

2 Daar staat tegenover dat de overheid 
z1ch meer sterk moet maken voor haar 
eigenlijke taken 44 waarborgen van vloe
ren in het bestaan, opkomen voor de 
zwakken. Deze verantwoordelijkhe1d 
komt vooral tot u1tdrukk1ng in het beleid 
ten aanzien van de sociale m1nima en in 
de f1scal1teit (onder meer door middel 
van taneven, aftrekposten en dergelij
ke). 

3 De toenemende maatschappelljke on
gelijkheid - mede veroorzaakt door het 
partieel hanteren van individualiserings
normen - vraagt om een herbezinning 
op de vormgeving aan solidariteit. 
Draagkracht in sociale zekerheid en fis
caliteit zal opnieuw doordacht moeten 
worden en waarschijnlijk zullen - over
eenkomstig de situatie in andere Euro
pese Ianden - nieuwe 1nstrumenten 
moeten worden ontwikkeld. Wanneer 
we deze orientat1es spiegelen aan een 
aantal fe1telijke ontwikkel1ngen worden 
spanningen zichtbaar. 

4 Het proces van vermaatschappelijkmg 
(gespre1de verantwoordelijkheid) wordt 
belemmerd door een europeanisenng 
van de 'regulerende staat' en mogeiiJ
kerwijs door de ideeen over stelsels die 
de sociale zekerheid beperken tot een 
minimumstelsel met individuele, vrijwilli
ge verzekenngen. 

42 Rapport lnterdepartementale stuurgroep. m1sbru'k en 
one1geni1Jk gebru1k (op het geb1ed van belast,ngen. socla
le zekerhe1d en subs1d1es). 1985 kamerstuk 17050. nrs 
35/36 

43 J Roebroek. De pol!t1eke toekomst van een soCJa!e 
zekerhe1d aprtl 1986 

44 In dezealgemenez1n ook F W Rutten. ·voortgang rnetde 
n1euwe zakei1Jkhe1d' EconomJsche Statls!Jsche Bench
ten (72e Jaargang, nr. 3587, 1 1anuan 1987) 4/10 
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5 De overheid bevordert momenteel een 
proces dat negatief uitwerkt voor zwak
kere groepen: huishoudens met een 
m1n1mum uitkering blijven op een mini
mum. Het inkom en van de partner wordt 
~ in tegenstelling tot vrijwel aile andere 
groepen van de samenleving - volledig 
afgeroomd. Na 1990 schrijdt dat proces 
nog verder voort als de arbeidsplicht 
gaat gelden, dat wil zeggen, geen keu
zevriJheld met betrekking tot rolverde
llng voor diegenen die met een werkloze 
of arbeidsongeschikte partner samenle
ven. 

6 Ondanks de principiele draagkrachtno
ties die 1n aile partijstukken doorklinken, 
tendeert het fe1telijke beleid - ook van 
christen-democraten - in de richting 
van individualisering. Zolang er geen 
eenduidig patroon van arbeidspartici
patle bestaat, neemt hierdoor de onge
IIJkheld tussen huishoudens meer dan 
evenredig toe. Deze ontwikkeling wordt 
vooral vanuit het Europees Parlement 
gest1muleerd. In Nederland wordt in te
genstelling tot vrijwel aile andere Euro-

Clwsten Dernocratrsche Verkennrngen 4/87 

pese Ianden de individualisering in de 
sociale zekerheid niet gecompenseerd 
door een vorm van splitsing in het belas
tingstelsel. 

De contouren van het sociale zekerheids
bestel, zoals deze de laatste jaren in chris
ten-democratische kring zijn ontwikkeld, 
kunnen als een adequaat antwoord op de 
uitdagingen van morgen worden be
schouwd. De socio-politieke omgeving, 
waarin deze contouren nader uitgewerkt 
zouden kunnen worden, bevat echter aan
zienlijke barrieres. Daar ligt het echte kern
probleem. Bij dieconstatering kan dechris
ten-democratie het evenwel niet Iaten. 
Politiek elan behelst meer dan het ontwik
kelen van toekomstvisies, het vraagt even
zeer om een beleidsmatige vertaling, zeker 
als het gaat om solidariteit in een verande
rend tijdsbeeld en de toekomst van de 
sociale zekerhe1d. 
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Rene Vrugt 

Lubbers II: is voortgaan 
ook vooruitgaan? 

Economische groei dtent in onze eindtge 
wereld op termijn te worden afgezworen. 
Rene Vrugt vindt dat christen-democraten 
te weinig aandacht voor het mt!ieu hebben 
getoond. T erwtj! rentmeesterschap essen
tteel onderdeel van de zorgzame samen
leving ts. De auteur wil de geonenteerde 
economie zodanig aanpassen, dat scha
delijke uitkomsten worden voorkomen of 
geneutraliseerd. 

'Het is nauwe/ijks nodig om op te merken 
dat de stationaire toestand van kapitaal en 
bevolk1ng geen stationaire toestand van 
mensel1jke vooruitgang impliceert. Er zou 
evenveel ruimte als anders ZIJn voor allerlei 
soorten geestelijke cultuur en more/e en 
sociale vooruitgang, evenveel ruimte om 
de levensstijl te verbeteren en een vee/ 
grotere waarschiJnlijkheid dat d1t zou ge
beuren, wanneer de menselljke gees! niet 
Ianger in beslag zou ZIJn genom en door de 
kunst om vooruit te komen.' 

John Stuart Mill 'Principles of Political Eco
nomy', 1857. 

Nu 1986 a/weer enige tljd achter ons ligt, 
kunnen we constateren dat z1ch in dat Jaar 
feitelijk twee grensoverschrijdende, grate, 
en vee/ aandacht trekkende rampen heb
ben voorgedaan. In de maand april was er 
de ramp met de kerncentrale van Tsjerno-
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byl, waarbij een grate hoeveelheid radio
activiteit in de atmosfeer terecht kwam en 
zich bijna een 'melt-down' met niet te over
ziene gevolgen voordeed. Zeven maan
den later 'ontplofte' een chem ische fabriek 
nabiJ Basel in Zwitserland. De nvier de Rijn 
raakte dermate verontrein1gd dat over gra
te afstanden aile Ieven eruit verdween en 
de watervoorzienmg in gevaar kwam. Nu 
rijst de vraag of het hier gaat om Ultzonde
ringen, welke ieder op zich staan en n1et in 
ru1mer verband gezien kunnen worden, 
dan wei dat het hier 'tekenen van de tijd' 
betreft. In dit art1kel wil de auteur een 
paging wagen onze hu1dige, op groei ge
ftxeerde Westerse maatschappij te karak
tenseren. Die karaktensering wil hiJ maken 
vanuit de stand van zaken binnen de chris
ten-democralle op dit moment. Daartoe 
volgt eerst enige achtergrond1nformatie 
met betrekking tot recente ontwikkelingen, 
vervolgens wordt een koppeling gemaakt 
met de CDA-visie op een 'zorgzame sa
menleving'. Tot slot volgt een beoordeling 
van het regeerakkoord 1n het Iicht van de 
dlscussie over 'groe1 versus anders gerich
te of non-groei' Anders dan veelal gebrui
keltJk wordt van daaru1t de liJn doorgetrok-

R Vrugt (1965) 1s v1erc1e 1~ars stuuent pol1l cologte aar1 ne V U 
Anlsterda.rn H11 1S l1d van cJe B1rmcnlandcornrn-ss1e van flCt 
CDJA er1 als zodantg lJclast rnet de fract~ebegeletdlllQSCJroe 
pen M,ilcu en Encrg1e en· l andbouw 
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ken naar ons politiek bestel, hetgeen resul
teert in voorstellen voor verandering. 

Scepsis over de groei-gedachte 
Momenteel is het 15 jaar geleden dat de 
inmiddels beruchte 'Club van Rome' 
kwam met haar sombere toekomstper
spectief, getiteld 'Grenzen aan de Groei'. 
In dat begin 1972 verschenen rapport 
voert z1j een aantal on handel bare en moei
liJk gnjpbare problemen ten tonele, waar
van zij geconstateert dat ze drie elementen 
gemeen hebben: 
- de problemen doen zich wereldwijd 

voor, 
- de problemen zijn complex en divers, 
- de problemen hebben onderling een 

sterke, door ons nog niet doorgronde 
wisselwerking .1 

Het rapport constateert dat dit laatste 
aspect eigenlijk het meest kritiek is. De 
mens is niet in staat de betekenis en de 
onderlinge verbanden van de wereldpro
blemen te begrijpen, laat staan daar actief 
en met succes tegen op te treden. Het 
rapport 'Limits to Growth' beoogt nu juist 
1nz1cht te verschaffen in de onderlinge sa
menhang. Daartoe is met behulp van de 
'System Dynamics' onderzoek gedaan 
naar de onderlinge afhankelijkheid en wis
selwerking van vijf kritische factoren in 
wereldverband: 
- bevolkingsgroei, 
- voedselproduktie, 
- industrial1satie, 
- u1tputting van natuurlijke hulpbronnen, 
- vervuiling. 
Natuurl1jk stond de Club van Rome niet 
aileen in haar streven de wereld probleem
bewustte maken. Reeds in detweede helft 
van de Jaren zestig hielden diverse auteurs 
z1ch bez1g met de relatie 'economie-ecolo
Qie' .2 Twee ervan verdienen speciale aan
dacht, omdat hun invloed in Nederland 
onevenredig groot is geweest. Allereerst 
kan E.J. Mishan, verbonden aan de Lon
don School of Economics, worden ge
noemd. Hij publiceerde in 1967 zijn boek 
'The Costs of economic growth', iets wat in 
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1968 al een conferentie van economisten in 
Rotterdam tot gevolg had. Mishan beoog
de natuur- en milieu-beschermers te leren 
hun argumenten te vertalen in de theoreti
sche begrippen van de ·welfare theory'. 
Zelf was hij voorstander van het in rekening 
brengen van schadelijke externe effecten 
van economische groei. 

De andere van belang zijnde auteur is 
Kenneth E. Boulding die als een van de 
eersten poogde een synthese aan te bren
gen tussen economie en ecologie door het 
'systeem-denken'. Hij deed dit in zijn ge
ruchtmakende artikel 'The economics of 
the coming spaceship earth'. Bouldings 
abstracte redeneringen wekten nog geen 
echte politieke respons. Oat lukte D. Mea
dows wei toen hij in opdracht van het 
Uitvoerend Comite van de Club van Rome 
een studie maakte van 'trends en wissel
werki ngen van een beperkt aantal factoren 
die de samenleving op onze aarde bedrei
gen'. Zijn computer-outprints met tegen 
het midden van de volgende eeuw drama
tisch kruisende trendlijnen spraken blijk
baar meer tot de verbeelding, terwijl ook 
niet moet worden vergeten dat het bij de 
Club van Rome ging om een internationaal 
samengestelde groep invloedrijke particu
lieren. Juist hun, althans gepresenteerde, 
onafhankelijkheid gaf meer gewicht aan 
het eerder genoemde rapport met daarin 
Meadows' analyse. 

In Nederland bleef het rapport van de 
Club van Rome, ook in christen-democrati
sche kring, niet onbesproken. In een reac
tie stellen de toenmalige drie grote confes
sionele politieke partijen ARP, KVP en CH U 
dat volgens hen de economische groei niet 
moet worden stopgezet. Wei moet er een 
halt worden toegeroepen aan de groei en 
welvaartsverdeling, zoals die tot dusver 
wordt berekend en beleefd, aldus de drie 
voorlopers van het CDA. 'De overheid zal 

1 Het rapport van de Club van Rome. De Grenzen aan de 
Groet. U1tgever11 Het Spectrum (Utrecht/Antwerpen 1972). 
13 

2 R. Hoppe; Economtsche Zaken schnjlt een nota, dlsserta
tle, VU-U1tgeverq, Amsterdam 1984 
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een beleid moeten vaststellen, waardoor 
aile economische processen zich moeten 
voltrekken binnen de grenzen die op lan
gere termijn worden bepaald door de be
schikbaarheid van onvervangbare grond
stoffen en door de drempelvoorwaarden 
voor de kwaliteit van het milieu' 3 

Ook de andere politieke partijen Iaten 
zich overigens niet onbetuigd. B1nnen de 
progressief genoemde partijen wordt een 
'commissie van zes' ingesteld met daarin 
onder andere Den Uyl, Prank, Jurgens en 
Mansholt. Deze commissie publiceert het 
'rapport Mansholt' met daarin opgenomen 
een pleidooi voor toenemende overheids
invloed. De VVD komt als reactie hierop 
met de brochure 'Liberaal Manifest', waar
in juist het particulier initiatief als passend 
antwoord op de problemen naar voren 
komt. Deze hevige beroering van geesten 
in de politiek kon natuurlijk niet zonder 
gevolgen blijven. Eerst in 1976 kwam dit 
echter in voile omvang tot uiting met de 
EconomischeStructuurnota of Nota inzake 
selectieve groei die onder Ieiding van toen
mallg Minister van Economische Zaken tot 
stand is gekomen. Lubbers zelf vat in een 
brief aan de Tweede Kamer de kern van de 
Nota als volgt samen: 'Deze nota betreft 
beleid gericht op selectieve groei. Het gaat 
daarbij om twee hoofdthema's: continuHeit 
en selectiviteit. Op het eerstgenoemde ter
rein is volledige en volwaardige werkgele
genheid de centrale doelstelling (- .. ) Naast 
behoud van bestaande arbeidsplaatsen is 
creatie van nieuwe arbeidsplaatsen door 
stimulering van de bedrijfsinvesteringen 
het kern punt van dit beleid (- .. ) BIJ selectivi
teit gaat het erom dat de belangen van 
milieubehoud, ruimtelijke ordening, zuinig 
beheer van g rondstoffen en energie alsme
de betere kansen voor ontwikkelingslan
den beter tot hun recht komen' 4 

Duidelijk blijkt uit dit citaat en uit de 
hierboven geschetste ontwikkeling dat 
men in de Nederlandse politiek tot de 
ontdekking is gekomen, dat er alternatie
ven zijn voor het gevoerde beleid, dat er 
keuzen mogelijk zijn tussen: 
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- het tegendeel van groei - namelijk 
afname of negatieve groe1, 

- het constant houden van het aantal 
voortgebrachte goederen en diensten; 
'nul-groei', 

- het voortzetten van groei, maar dan met 
vermijding van (al te) schadelijke neven
effecten; beheerste, genormeerde of 
selectieve groei, 

- groei zonder meer. 5 

Blj een analyse van het beleidsproces 
waarbij de Economische Structuurnota tot 
stand is gekomen, blijkt dat in de eerste 
concept-nota's sterk de nadruk werd ge
legd op het begrip 'selectiviteit'. Langza
merhand is de tegenstelling van dit beg rip 
tot het begrip 'continu1teit' echter afge
zwakt en krijgt de continuYteit een veel 
belangrijker plaats. BiJ deze ontwikkeling, 
mede ingegeven door de in het begin van 
de Jaren zeventig reeds groeiende werk
loosheid, heeft Lubbers een cruciale rol 
gespeeld. Het is ook Lubbers geweest, die 
de beide thema's met elkaar verzoend 
heeft door te stellen: 'Op langere termljn 
kan de selectiviteit bijdragen tot de continu
iteit. (. .. ) Deze nota w1l een bijdrage leveren 
tot een structureel herstel van werkgele
genheid en bedrijvigheid, dat samengaat 
met een betere en tegelijkertijd meer geYn
tegreerde verwezenlijking van de doelstel
lingen betreffende selectivitiet'. Op deze 
wiJze ging selectieve groei betekenen: 'se
lectiviteit onder handhaving van ietwat ver
laagde groei' 6 

Buiten de genoemde ontwikkelingen in 
de politiek om kenmerkten de jar en zeven
tig zich door een aanhoudende stroom 
publ1katies 7 Er was duidelijk sprake van 

3 lb1dem. hoofdstuk 5 
4 lb1dem. 1011102 
5 lb1dem. 86 
6 lb1dem. 102 
7 In deze stroom verschenen o.a 

- Kenneth E Bould1ng. 'The Econom1cs of the Com1ng 
Spacesh1p Earth'. Enwonmental Quality 1n a Grow1ng 
Economy. ed 

- E J M1shan. TheCostsofEconom1cGrowth. New York 
1971 

- Herman E Daly Toward a Steady-State Economy. 
1971 

- Dr B Goudzwaard. Kap1talismeen Voorwtgang. 1976 
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een ·worsteling met de welvaart'. Mede als 
gevolg van onze sterk toegenomen mate
rlele welvaart ging men andere prioriteiten 
stellen. Begrippen als 'schone groei' en 
quality of life' werden onderdeel van het 
algemeen gedachtengoed. Men ging in
zien dat welvaart niet zaligmakend is voor 
welz1jn. In deze betekenis wordt welzijn 
gez1en als 1mmateriele vooruitgang: welis
waar besch1kt de mens over steeds meer 
luxe goederen en hulpmiddelen, maar 
daardoor was het menselijk 'geluk' niet 
navenant toegenomen. 8 

Kortom, zo was de conclusie van de 
diverse onderzoeken op dit gebied, we 
moeten at van ongeconditioneerde econo
mJsche groe1. Er zijn materiele grenzen aan 
de groei in de vorm van beperkte midde
len: een eindige aarde. In dit verband kan 
de naam van Herman E. Daly worden 
genoemd, d1e in ZIJn boek 'Toward a Stea
dy State Economy' laat zien dat gestreefd 
moet worden naar een economie waarin 
de totale bevolking en de totale voorraad 
van fysieke welvaart constant moeten wor
den gehouden op zekere, gewenste ni
veaus. Oat is de 'stationaire staat', een term 
die weal 1n het werk van John Stuart Mill 
tegenkomen. Daly meent dat we afmoeten 
van de 'growth-mania': de idee dater noo1t 
teveel van Jets kan zijn. Groei-manie bete
kent het niet berekenen van de kosten van 
econom1sche groei, en het niet willen be
dJscussJeren van dat feit. Dit 'paradigm a' 
overheerst volgens Daly de economische 
discipline in onze tijd. Ongebreidelde eco
nomJsche groei wordt voorgeschreven, 
terwiJI sprake is van een gesloten economie 
met beperkte bronnen en middelen. De 
aarde is derhalve in termen van de al 
eerder gememoreerde Amerikaanse eco
noom Boulding te karakteriseren als een 
·spaceship' en de economie als een 'spa
ceman-economy': we gaan er echter als 
een roekeloze 'cowboy' mee om. 

Behalve materiele grenzen aan de groei 
werd ook steeds meer beseft dat er gren
zen aan de groei bestaan in mentaal op
zicht. Men 'ontdekte' dat de oorzaak van 
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We gaan als roekeloze 
cowboys om met het 
ruimteschip aarde. 

het voortdurende groei-streven mede 
moet worden gezocht in het den ken van de 
mens. Ons vooruitgangsgeloof en geloof in 
technologisch vermogen hebben, zoals 
Goudzwaard ook heeft aangetoond, 9 ge
leid tot de aanvaarding van de idee dat 
vooruitgang onontkoombaar is en niet valt 
te stoppen. In deze visie is de mens verwor
den tot een ondergeschikte dienaar van de 
vooruitgang. Wat nog is, is een andere 
perceptie van de plaats van de mens in 
deze wereld. Zodoende kwamen diverse 
wetenschappers en ook de Club van Rome 
tot de conclusie dat een evenwichtstoe
stand moet worden bereikt. In zo'n situatie 
ziJn zowel de bevolking als de hoeveelheid 
kapitaal (goederen) qua omvang constant. 
Oat betekent niet een status quo in geeste
lijke zin. lntegendeel, immateriele groei 
dlent te worden bevorderd. Wat velen niet 
doorhadden, was de politieke stemming 
die immers werkgelegenheid steeds meer 
vooropstelde. 

15 jaar later 
Het is de vraag wat momenteel nog over is 
van de toenemende bewustwording van 
de eindige wereld en de consequenties 
daarvan, zoals de laatste decennia aan-

8. Men kreeg oog voor n1et-matenele zaken; de roep om 
democrat1senng klonk biJ gemeentebesturen en op un1ver
S1te1ten. de mtl1euvervut11ng deed act1egroepen ontstaan. 1n 
onvrede levend met de 'gevest1gde' kerken zochten men
sen hun toevlucht 1n d1verse sektes en dergelijke. 

9 Dr. B Goudzwaard. Kap1ta!Jsmeen Voorwtgang 
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schouwd. De jaren tachtig worden geken
merkt door een sterker wordende roep om 
een andere, veelal kleinere overheid. Ook 
btnnen de christen-democratie is men zich 
bewust geworden van een 'doorgescho
ten' overheid. Het rapport 'Van verzor
gingsstaat naar verzorgingsmaatschappij' 
getuigt daarvan. Gewezen wordt op het 
belang van een 'zorgzame samenle
ving' w Trefwoorden daarbij zijn: gesprei
de verantwoordelijkheid, solidariteit en ver
zorgingsmaatschappij. Bij nadere be
schouwing van de visie van een 'zorgzame 
samenleving' blijkt dat een aantal zaken 
centraal staan. Ten eerste wordt sterk de 
nadruk gelegd op de maatschappelijke 
organisaties als sociale partners, hul porga
nisaties, verenigingen, onderwiJsinstellin
gen en dergelijke. Oat zijn in deze visie de 
platforms waarop de verantwoordelijk
heidsspreiding tot zijn recht kan komen. Er 
wordt een principiele keuze gemaakt voor 
het particulier initiatief. Daar dienen in eer
ste instantie problemen te worden aange
pakt en opgelost. 

Een tweede aspect betreft de expliciete 
keuze voor het centraal stellen van sociale 
verbanden. Niet het individu en zijn indivi
duele vrijheid, maar de diversiteit aan en 
solidariteit van samenwerkingsverbanden 
tussen mensen vormen het hart van deze 
visie. Een eenzijdig op het individu gerichte 
aanpak wordt in de christen-democratie 
sociaal onaanvaardbaar gevonden. Doel 
is juist een verantwoordelijke, zorgzame 
samenleving waarin mensen van elkaar 
afhankelijk zijn in de positieve zin des 
woords. 

Een derde element binnen een zorgza
me samenleving heeft betrekking op een 
overheid die slechts bijspringt als sociale 
verbanden tekort schieten. De overheid is 
er primair als schild voor de zwakkeren en 
moet volgens deze visie eigenlijk niet meer 
doen dan het noodzakelijke. Gespreide 
verantwoordelijkheid in de maatschappij 
staat voorop en de overheid is de stoplap 
waarmee gevallen gaten moeten worden 
gedicht. 
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MiJns inziens ten onrechte krijgen in de 
hausse van publiciteit omtrent deze CDA
visie twee andere kernbegrippen minder 
aandacht 'gerechtigheid' en het 'rent
meesterschap'. In mijn interpretatie vervul
len ook deze begrippen essentielefuncttes 
als normatieve uitgangspunten voor al het 
handelen van de mens, individueel en 
collectief. Gerechtigheid is moeilijk nader 
te karakteriseren, maar is vooral een 'anti
macht beg rip'. Waar de macht heerst. win
nen de sterkeren het van de zwakkeren. 
Waar gerechtigheid heerst, wint daarente
gen op deze manier niemand, maar wint 
naastenliefde het van eigenbelang. Rent
meesterschap vertaal ik daarnaast vooral 
in onze houding tegenover de natuur, te
genover de aarde. Dit begrip leert ons 
grenzen te herkennen en niet al onze in
spanningen te richten op aantasting van 
het milieu en uttputting van de natuurlijke 
bronnen. Eerst met deze begrippen kan 
een zorgzame samenleving ten voile die 
naam dragen. 

Visie en scepsis 
Zoals is gebleken, gaat achter de tdee van 
een zorgzame samenleving de gedachte 
schuil dat de maakbaarheid van de sa
menleving, zeker vanuit de overheid be
zien, geringer is dan vaak werd aangeno
men. Gedurende een aantal Jaren na de 
Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de Ne
derlandse economie zich meer dan voor
spoedig en nam ook onze welvaart met 
sprongen toe. Eerst toen bleek dat mense
lijk welzijn niet noodzakelijkerwijs in het 
verlengde daarvan ligt, men ging in toene
mende mate twijfelen aan het primaat van 
het 'materiele'. Juist aan geestelijke riJk
dom leek het te ontbreken. Een drietal 
reacties vtel te ontwaren: 11 

- een radicale verwerptng van onze huidi-

10 De term als zodan1g stamt u1t het rapport "Van verzor· 
g1ngsstaat naar verzorg<ngsmaatschapp1(. maar IS n1euw 
Ieven 1ngeblazen door de med1a naar aanle1d1ng van de 
toel1cht1ng van M1n1ster Br~nkman b11 de behandel1ng van 
de WeiZIJnswet 1n 1986 

11 Z1e noot 9. biz. 195 ev 
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ge samen\ev1ng: de uitweg van de revo
lutie. 

- de uitweg van een vlucht en/of de tot
standkomlng van een tegencultuur, 

- de u1tweg van de revisie: degenen d1e in 
een doelbewuste transformatie van on
ze samenlev~ngsstructuur de en1g we
zenliJke weg tot ontkom1ng zien. 

De laatste mogeli]khe1d sluit redelijk aan b1j 
een bepaalde ~nvull1ng van de idee van een 
zorgzame samenlev1ng. A is we terugkeren 
naar de VIJf factoren die door de Club van 
Rome centraal ZIJn gesteld biJ haar analyse 
van de 'Wereldproblematiek', dan blijkt dat 
biJ de meeste factoren de eigen verant
woordelljkheid uiters essentieel IS. Aan
gaande de groei van de bevolking komt dlt 
beg rip het best tot uiting. Het gaat bij deze 
factor namelijk om eigen beslissingen van 
sociale verbanden, zoals het gezin waann 
ten d1epste gevoelens tot medemensen tot 
u1t1ng komen. Als verantwoordelijkheid er
gens geheel 'eigen' IS in de wezeniiJke 
betekenis van dat woord en onaangetast 
moet blijven, dan is het wei daar waar de 
relatie ouder-kind in het geding is. Noch
tans betekent d1t n1et dat de overhe1d geen 
mvloed mag uitoefenen op beslissingen 1n 
datkader. Meerdan 'sturend' mogenover
heldsmaatregelen echter niet zijn 1n dit 
verband. 

BiJ de voedselproduktie ligt het accent 
meer op het kernbegrip van de ·solldari
telt'. Op aarde blijkt 1edere dag weer dat 
sprake is van een schriJnende, scheve 
verde\1ng als het gaat om de produktie en 
verdel1ng van voedsel. In het riJke Westen 
zal vnjwel niemand van de honger omko
men, terwiJI 1n grote delen van Afrika en 
Az1e iedere dag duizenden mensen ster
ven als gevolg van een chron1sch tekort 
aan voedsel. De solidariteit op dit vlak reikt 
verder dan binnen de sociale verbanden 
waar we het net over hadden. BiJ de pro
duktle van voedsel geldt een solidariteit 
van het rijke Westen en ook het Oosten met 
de diverse ontwikkel~ngslanden. Eigen ver
antwoordeiiJkheld en solidariteit dienen 
JUISt biJ deze factor een mondiale invul\1ng 
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te kriJgen. Oat is ook een consequentie van 
de boodschap van de Club van Rome: de 
problemen ZIJn van wereldniveau en moe
ten ook daar worden bestreden. 

Een derde factor betreft de 1ndustrial1sa
t1e. Oaarbij gaat het in de huidige samenle
ving om dermate grote investeringen dat 
vriJwel n1mmer een enkel individu of een 
kle1ne groep van mensen als enige biJ zo' n 
besi1Ss1ng is betrokken BiJna altiJd speelt 
de overheid hierin een rol, en behoortziJ die 
ook te spelen. De overheid als stoplap, het 
derde element uit de idee van een zorgza
me samenleving, is hier in het geding. 
lndustrialisatie kan soms noodzakelijk ziJn, 
maar in ieder geval IS het de taak van de 
overheid de gevolgen ervan onder ogen 
zien en daaruit conclusies te trekken. 

Totzover kan ik uitde voeten met de in de 
publiciteit veelal overheersende kernbe
gnppen 'e1gen of gespreide verantwoor
delljkheld' en 'solidanteit'. Voor een goed 
beg rip van defactoren 'uitputting van hulp
bronnen· en 'vervutling' is echter het kern
beg rip ·rentmeesterschap' onmisbaar. 
Vee\ a\ verwaarloosde men het belang hier
van en een te geringe aandacht voor het 
mi\1eu in de meest brede zin kon dan ook 
christen-democraten in het algemeen wor
den aangewreven. B1nnen de 'gevestigde· 
christen-democratische beweging 1n Ne
derland d1ende het milieu z1ch een plaatste 
bevechten temidden van gevestigde be
langen.12 Oat proces is naar mijn overtui
Qing nog steeds aan de gang. Meer aan
dacht voor een goed rentmeesterschap 
leidt als vanzelf tot aandacht voor diverse 
vormen van vervu1\ing en uitputt1ng van 
schaarse aardse middelen. BIJ de factor 
vervuiling kan dit kernbegnp vooral wor
den u1tgewerkt in de richt1ng van beslissin
gen van 1ndividuen. Als we ind1vidueel 

12 Het mrlreubelang wordt door velen als tegengesteld ge
zren aan het belang van een econornrsch gezonde •ndus
tr•.e OmcJat de Chrrsten-Democratrschc partrwn til Neder
land vrrJwel doorlopend hebben deelgenomen aan 
cJrverse regerrngen en aan opvattrngen dre Ieven rn de 
rr1dustrrele sector terecht veel belang wordt gehecht. 
wordt rll relevante beslurtvormrng altrJd hrermee rekenrn[J 
gehouden Het mrlreu bezat een dergeltjke 'rngallg nret 
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beseffen dater grenzen zijn aan de moge
lijkheid ons eigen afval in onze omgeving te 
dumpen, dan zal ook hier een beset van 
eigen verantwoordelijkheid ontstaan met 
doorwerking naar grotere verbanden_ 
Aangaande de uitputting van hulpbronnen 
is naar mijn stellige overtuiging vooral voor 
overheden een taak weggelegd. Op het 
internationale vlak dienen naties het 'rent
meester ziJn' gestalte te geven door te 
werken aan oplossingen voor dreigende 
uitputting_ Zoals nu blijkt, laat de door de 
Club van Rome aangezwengelde discus
sie over de 'wereldproblematiek' zich heel 
goed vertalen in determen, welke momen
teel de boventoon voeren in de publieke 
discussie 1nzake een zorgzame samenle
ving_ 

Bewustwording van problemen op we
reldniveau blijkt zijn wortels te hebben in 
bewustwording van de eigen verantwoor
delijkheid op micro-niveau_ Eerst door con
tacten met anderen kan ook een zorg
zaamheid op macro-niveau gestalte krij
gen. Dat laatste dreigt nogal eens te wor
den vergeten, maar is in het Iicht van de 
vele, grate problem en op aarde noodzake
lijk. Stellig ook is het niet genoeg: behalve 
bewustwording moeten ook bepaalde 
maatschappel1jke structuren worden aan
gepakt, die wezenlijke veranderingen in de 
weg zouden kunnen staan_ Daartoe is een 
internationale samenleving nodig, die 
stoelt op de gedachte van de 'zorgzaam
heid' en die verder reikt en kijkt dan de 
deelbelangen of de dag van morgen lang 
zijn. 

Lubbers II 
Als we het voorgaande vertalen naar de 
beleidsvoornemens van het kabinet Lub
bers II, dan kunnen een aantal opmerkln
gen worden gemaakt Aangenomen wordt 
daarbiJ dat de christen-democratische idee 
van een zorgzame samenleving kan wor
den ingevuld, zoals zoeven is gebeurd. 
Aangenomen wordt ook dat deze CDA
visie in het regeerakkoord is terug te vin
den. De rechtvaardiging van de eerste 
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assumptie is gelegen in hetfeit dat het bij de 
idee van een zorgzame samenleving gaat 
om een omvattende visie op staat en sa
menleving, waarbij een lacune, zoals die 
door het ontbreken van het gedachten
goed van de Club van Rome zou ontstaan, 
absoluut ondenkbaar IS. De andere as
sumptie berust op ons parlementair stelsel 
waarbiJ kiezers op basis van een program 
leden van een partij verkiezen en hen de 
opdracht geven dat program in werkelijk
heid te brengen. 

Reeds bij vluchtige analyse van het so
ciaal-economisch beleid van de regering 
Lubbers II blijkt dat net als in de tijd van 
Lubbers I drie sporen centraal staan: 
a beleid gericht op economisch herstel, 
b terugdringen van het financieringste

kort, 
c stabilisatie van de collectieve lasten-

druk_ 
Deze drie sporen dienen blljkens het re
geerakkoord onderling nauw samen te 
hangen: 'het ene spoor is niet te realiseren 
wanneer tegelijkertijd een ander wordt ver
waarloosd' .13 

Als we de uitwerking van de drie sporen 
in concrete beleidsvoorstellen bezien en 
interpreteren in het Iicht van de gewenste 
ommekeer in de richting van een n1et op 
groei gefixeerde staat blljken de meeste 
voorstellen uitdrukkeiiJk gericht te ziJn op 
economische groei. Met name de stimule
ring van investeringen is bij uitstek groel
positief te noemen, omdat daarmee de 
produktiecapac1teit veelal blijvend wordt 
vergroot Z1jn bepaalde maatregelen 
groei-negatief, dan is de oorzaak vooral 
gelegen in de noodzaak om als Nederland
se overhe1d de uitgaven te beperken. Van 
een wezenlijk ander beleid dat tegemoet 
komt aan het gegroe1de beset van een 
eind1ge wereld is geen sprake. 

Wat nu? 
Wat overheerst 1n het den ken over staat en 

13 Z1e Regcerakkoord Lubbers II. Staatsu1tgever1J (Den 
Haag 1986) 9 
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samenleving is het streven de werkloos
held terug te dringen. Natuurlijk zal nie
mand ontkennen dat het hier een uiterst 
noodzakelijk streven betreft, waarmee in 
Ieite door de onderzoekingen in de jaren 
zest1g en zeventig niet of onvoldoende 
rekening 1s gehouden. 14 Niettemin is spra
ke van den ken op korte termijn. De politiek 
gn)pt de meest voor de hand liggende 
m1ddelen om de werkloosheid tegen te 
gaan. Vergelijkingen met andere Ianden 
worden dan gebruikt om aan te tonen dat 
het investeringsn1veau in Nederland we
zenlijk achterblijft en moet worden opge
knkt. Met name geldt dit voor Research & 
Oevelopment-investeringen. Echter de ne
gatleve effect en van zulke industriele mves
tenngen blijven bij zulke vergelijkmgen bul
ten beschouwing. Nodig zijn naar mijn 
overtuigmg niet zozeer industrieen die de 
toch al schaarse hulpbronnen in versneld 
tempo u1tputten als wei investeringen die 
gencht zijn op doelmatiger gebru1k van die 
bronnen. 15 Ook hebben 1nvesteringen in 
het riJke Westen mondiaal bezien lang niet 
zo'n pnoriteit. Groei betekent voor ons 
meer auto's, meer sieraden, meer luxe, 
kortom vervulling van n1et elementaire be
hoeften. Daarentegen is groe1 in arme, 
onderontwikkelde Ianden een elementaire 
zaak; onderdak, voedsel en dergelijke. 
Groe1 is met andere woorden op korte 
termiJn well1cht noodzakelijk om met name 
de onaanvaardbaar hoge werklooshe1d 
terug te dringen. Deze groei zal select1ef 
moeten ziJn en bovendien op termijn wor
den afgebouwd ten gunste van m1nder 
bedeelde gebieden op aarde. 

BIJ dit alles moet worden aangetekend 
dat velen voor mij tot een soortgelijke con
clusle ZIJn gekomen, maar dat in de dage
IIJkse prakliJk dit nauwelijks in veranderin
gen heeft geresulteerd. Materiele groei 
biiJft de boventoon voeren. Een belangrijke 
verklaring hiervoor dient volgens mij te 
worden gezocht in ons op de korte termijn 
genchte pol1tieke systeem. Zijn de politici 
n1etophet be rei ken van resultaten binnen 4 
Jaar gencht, dan loch wei op resultaten 

Cllflsler1 Dernocrilllsche Verkenn1ngen 4/87 

binnen 8 jaar. Het is reeds vaak door 
verscheidene wetenschappers gesteld dat 
politici slechts letten op morgen en niet op 
overmorgen. Recentelijk werd hieraan 
weer voeding gegeven door een wel
vaartstheoretische stroming welke zich 
siert met het opschrift 'public choice'. Deze 
strommg houdt zich bezig met de vraag, 
hoe de notie van het algemeen belang 
inhoud wordt gegeven, en hoe het alge
meen belang, gedefinieerd als maatschap
pelijke welvaart, zich verhoudt tot ieders 
individuele of eigen-belang. 16 

Het door Adam Smith gel"ntroduceerde 
en 125 Jaar later door Pareto weer opge
pakte ondersche1d en verband tussen indi
viduele welvaart enerzijds en welvaart van 
de gemeenschap anderzijds vormt de ba
sis voor de welvaartseconomie. Binnen dit 
kader hebben public-choice-economen 
de voorwaarden bestudeerd, waaronder 
mdiv1duele beslissingen van kiezers, politi
C!, ambtenaren en belangen- cq. pressie
groepen resulteren in een maatschappel1jk 
optimum. Tevens vroegen zij zich at welke 
overheidsmaatregelen dergelijke, gewen
ste individuele gedragingen kunnen be
vorderen. 

Sterk versimpeld, gaat de public choice 
ervan uit dat politic1 en overheden op pre
cies dezelfde manier besluiten nemen als 
zakenlieden en consumenten; voorname
lijkin term en van eigenbelang. Politici moe
ten immers voortdurend denken aan het 
wmnen van stemmen en veelal wordt het 
beleid daarop afgestemd. Ambtenaren po
gen hun eigen pos1tie te versterken door 
middel van budget-maximalisatie. En vak
bondsleiders zijn in deze gedachtengang 
vooral gel"nteresseerd in vergroting van het 
ledental. 17 

De public choice is vaak bekritiseerd om 

14 In slechts enkele van de genoemde werken wordt de 
relat1e tussen econom1sche groe1 en werkgelegenhe1d 
geproblemat1seerd 

15 In d1t Europees Jaar van het Mil1eu verd1ent de st1muler1ng 
van rnilleu-technolog1e kracht1ge steun 

16 J G A van M1erlo. "Echte Publ1c Cho1ce" Openbare U1t· 
gaven (no 17. 1985 4 augustus) 

17 /ntermedlalr 22e 1aargang. no. 50 27 
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haar denkbeelden. 18 Toch vall niet te ont
kennen dat zij de aandacht vestigt op 
enkele 'zere' plekken in ons politiek bestel, 
die vaak onderbelicht zijn gebleven. Het is 
natuurlijk de vraag welke conclusies uit de 
door de public choice gemaakte analyse 
zijn te trekken. In ieder geval maak ik eruit 
op dat ons politiek bestel zodanig moet 
worden hervormd dat in ieder geval de 
gerichtheid op eigenbelang zoveel moge
lijk wordt onderdrukt. Een van de belang
rijkste elementen daarbij is het korte ter
mijn-perspectief. Juist daar liggen moge
lijkheden ons bestel te veranderen. Juist 
daar ook is het nodig. 

Allereerst kan voor wat betreft de concrete 
invulling worden gedacht aan een her
waardering van die organen, die op de 
langere termijn zijn gericht. Hierbij vall te 
denken aan het Centraal Plan Bureau, de 
Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid, en ook de diverse weten
schappelijke instituten van politieke partlj
en. Het werk wat daar wordt verricht en de 
resultaten daarvan zouden zwaarder moe
ten gaan wegen dan nu het geval is. Hun 
publikaties dienen niet Ianger te worden 
beschouwd als het zoveelste ad vies, maar 
als mogelijke basis voor het te voeren 
beleid, met name ook op de langere ter
mijn. Gelukkig is in het CDA zo'n ontwikke
ling ingezet. 

Een tweede conclusie die ik op basis van 
het voorgaande zou willen trek ken, betreft 
de discussie 'centralisatie-decentralisatie'. 
Meer expliciet gaat het dan om de vraag op 
welke niveau aan een zorgzame samenle
ving het beste inhoud kan worden gege
ven. Aan de ene kant wordt door de aan
hangers van 'Small is beautiful' een 
pleidooi gehouden voor een vergaande 
decentralisatie. Als argumenten worden 
dan genoemd: in een kleinere gemeen
schap is het verantwoordelijkheidsbesef 
beter ontwikkeld, de kleine gemeenschap 
is dynamischer, controle is er gemakkelij
ker. Anderen pleiten voor sterk gecentrali
seerde besluitvorming met als argument 
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dat sprake is van vele onvolkomenheden 
biJ gedecentraliseerde besluitvorming, dat 
centraal structurele veranderingen sneller 
zijn door te voeren en dat dan informatie 
van boven naar beneden sneller verloopt. 
Zelf ben ik van mening dat deze discussie 
niet tot een eenduidige conclusie kan lei
den. Wat nodig is, is een differentiatie naar 
beleidsterrein. Met name de zorg voor het 
milieu en voor de arme Ianden op aarde 
dienen op centraal niveau gestalte te krij
gen, daarbij gebruik makend van en een 
basis vinden in de eigen verantwoordelijk
heid van detalloze kleinere gemeenschap
pen. De door mij voorgestane centralisatie 
is nodig vanwege de aard en omvang van 
de problemen. Zo kunnen schadelijke ex
terne effect en van economische groei vaak 
eerst op een hager niveau in voile omvang 
worden begrepen en geanalyseerd. Wei 
moet hierbij het gevaar van vervreemding, 
het gevaar van een te geringe binding in 
het beleid met de bevolking, worden on
derkend. Oaartoe kan onder andere een 
'counter-vailing-power' worden gecreeerd 
en is ook een constante informatiestroom 
nodig. In dit verband kan als voorbeeld het 
verzet tegen de variabilisatie in de autokos
ten worden genoemd. 

Een derde afsluitende opmerking die ik 
zou willen maken, betreft het te voeren 
technologiebeleid. Oat zou niet moeten ziJn 
gericht op het vnj willekeurig stimuleren 
van allerhande technologie-investeringen. 
lntegendeel, zeer zorgvuldig zouden 
speerpunten in het beleid moeten worden 
aangebracht aangaande het stimuleren 
van 'schone technologieen'. Juist een 
voorsprong op dat gebied is zinnig en 
waarschijnlijk in toenemende mate com
mercieel interessant. 

Een vierde conclusie heeft betrekking op 
onze economische orde. Het mage duide
lijk zijn dat in het voorgaande niet de wer-

18. Veel mensen v~nden dat public cho1ce n1et meer IS dan 
·common sense en 1n dat l1cht IS er ook commentaar op 
het geven van de NobelpnJs aan James Buchanan. d1e 
toch vaak als de geestel11k vader van de publ1c cho1ce 
wordt gez1en 
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king van het marktmechanisme als zoda
nlg ter discussie is gesteld. lk acht het mo
gelljk en nodig dat binnen onze georien
teerde markteconomie aanpassingen wor
den getroffen, zodat schadelijke uitkom
sten worden voorkomen of geneutrali
seerd. Wei isdaarvoor, zoalsDr. W. Albeda 
reeds heeft aangegeven, een consensus 
vereist. Gevaarlijk is in dit verband wei dat 
de multinationals, ook de vijf in Nederland 
aanwez1ge, zich steeds meer lijken te ont
trekken aan wat in de diverse afzonderlijke 
Ianden aan beperkende maatregelen 
word\ besloten. Juist hiervoor is ook een 
wils- en daadkrachtig internationaal be
stuur nodig. Oat betreft dan \evens een 
laatste opmerking inzake onze politieke 
structuur. Steeds weer blijkt uit de gevoer
de d1scussie dat sprake is van een dringen
de behoefte aan een nieuwe internationale 
orde. Meer dan veertig jaar na oprichting 
van de Verenigde Naties blijkt dat orgaan 
meer dan eens vleugellam, terwijl van de 
geestdrift bij het ontstaan niets meer over 
IIJkl te ziJn. T oentertijd hadden vel en hoog
gespannen verwachtingen, maar was de 
opgestelde verklaring zo retorisch dat het 
effect wei nave nan\ moest zijn. Vandaag de 
dag worden we echter door diverse grens
overschrijdende gebeurtenissen gedwon
gen tot internationale samenwerking. We 
moeten dan ook blijven zoeken naar daar
biJ passende geschikte structuren. 

Op korte termijn IS voor alles een omme
keer in de politiek noodzakelijk; met be
staande organen en zittende politici Hope
IIJk hebben beide milieu-rampen in 1986 
aan het hiervoor benodigde 'wakker-wor
den' bijdragen. Tegelijkertijd is het dan 
triest dat dergelijke rampen daarvoor no
dig war en. Nog triester is het als blijkt dat we 
op dezelfde voet als vroeger doorgaan en 
we de genoemde rampen bagatelliseren 
en reduceren tot oneigenlijke proporties 
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door diverse schijn-maatregelen te treffen, 
die niet de kern maar slechts de sympto
men aanpakken. Bij dat laatste valt te den
ken aan de eensgezinde roep om een beter 
alarmerings- en waarschuwingssysteem 
bij milieu-rampen. 19 

De toekomst zal het leren of de rationali-
teit op langere termijn het inderdaad wint 
van die op korte termijn. Nog altijd kan de 
mens tot inkeer komen en gaan werken 
aan wat hem vaak verhindert gewenste 
ontwikkelingen door te zetten, namelijk ge
vestigde, onrechtvaardige structuren. Dit 
is geen oproep tot revolutie, maar wei tot 
een doelbewuste transformatie van onze 
'gebroken wereld'. Dit is een karwei dat de 
mens aileen nooit kan klaren. Wij als chris
ten-democraten gaan er toch mee door, en 
we willen dat doen door de inspiratie uit de 
Goddelijke Boodschap. Vanuit die bewo
genheid kan een nieuwe wijze van den ken 
ontstaan. De christen-democratische uit
gangspunten verwijzen immers niet naar 
een toekomstbeeld met Iauter economi
sche groei, met slechts materiele welvaart. 
I ntegendeel, ze verwijzen naar welzijn, 
naar een gelukkige toekomst. In zo' n bete
kenis valt het ideaal van een zorgzame 
samenleving goed te vertalen. Sterker ge
formuleerd; eerst dan gaat het om een 
juiste vertaling. Het is dan ook twijfelachtig 
of de door Lubbers en zijn kabinet in het 
regeerakkoord aangegeven beleidslijnen 
een voortgang zullen opleveren, welke ook 
inderdaad vooruitgang is. Een nieuwe ma
nier van denken komt er immers niet in 
voor. 

19 En zelfs met d1t gegeven IS het nog maar de vraag wat 
Ul\elndeliJk ook 1n de praktijk word\ gebracht. 
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Commentaar uit het WetenschappeliJk ln
stituut 

Penscoop 

Cory Aquino's 
christelijke revolutie 

De omwenteling in de Filippijnen heeft de 
were/d verbaasd door het onbloedige ka
rakter en de verzoeningsgezindheid. Voor 
de regering van Corazon Aquino geldt 
'God centraal en het gezicht naar het vo/k' 

'Wij, het soevereine FilippiJnse volk, de 
hulp van de almachtige God afsmekende, 
ten einde een rechtvaardige en humane 
maatschappij te bouwen en een regering te 
vormen die onze idealen en aspiraties zal 
belichamen, ... 'zo begint de revolutionaire 
grondwet die de regering Aquino in februa
ri jongstleden na een volksraadpleging in 
de Filippijnen heeft ingevoerd. Een christe
lijke ge'lnspireerde grondwet als resultaat 
van een zeer christelijke revolutie, daar 
moeten we in West-Europa even aan wen
nen. Voor Derde Wereld-landen is het ech
ter n1et vreemd. 

Christenen speelden een belangrijke 
rol in de lndonesische revolutie, ze Iaten 
z1ch horen in Zuid-Afrika. Latijns-Amerika 
heeft de bevrijdingstheologie als een vaan
del van maatschappeliJke veranderingen 
en ook LatiJns-Azie laat zich nu niet onbe
tuigd. 

Latijns-Azie 
De FilippiJnen kunnen als LatiJns-Azie wor
den aangeduid. Het beslaat het hele ge
bted tussen lndones1e en Taiwan, zo'n 
tweeduizend kilometer. De oost-west as 
door het gebied beslaat ruim duizend kilo-
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meter. Een eilandenrijk met een grondop
pervlake ter grootte van West-Duitsland 
plus de Benelux dat verspreid is over een 
gebied zo groot als de Europese Gemeen
schap van de Twaalf. Een land met een snel 
groeiende bevolking (57 miljoen in 1987) 
en met een gigantische hoofdstad, zoals 
men die vaker in de Derde Wereld tegen
komt: de agglomeratie Manilla telt negen 
miljoen inwoners. 

De Spaans koloniale periode 
(1571-1898) heeft het land cultureel ge
stempeld. Toch is Spaans geen officiele 
voertaal meer, maar het aan het Maleis 
verwante Filippi no (Tagalog) en Engels, de 
taal van de Amerikaanse kolonisator 
(1898-1946). DeSpaanse koning Philips II, 
de ons wei bekende naamgever van het 
land, plaatste de kolonie onder Mexicaans 
bestuur. Mede daardoor is er verwant
schap met Latijns-Amerika. 

In de modernetijdzijn de Filippijnen sterk 
op Japan en de Verenigde Staten gericht, 
en daarnaast op West-Europa. De houding 
ten opztchte van de VS is ambivalent, hoe
wei minder negatief dan in Zuid-Amerika. 
Enkele Filippijnse politici van vandaag ver
keerden in ballingschap in de VS. De be
trekkingen zijn vaak hartelijk geweest, 
maar men heeft ook wei grote problemen 
met elkaar. Daarin spelen de militaire ba
ses op de Filippijnen en het beleid van het 
IMF een grote rol. 

De Spaanse invloed is niet aileen in de 
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Per1scoop 

cultuur zeer zichtbaar; ook in econom1sch 
en godsd1enstig opzicht lijken de Filippij
nen op andere Spaanse kolonien zoals die 
1n Latijns-Amer1ka. Van de bevolking is 
83% roomskatholiek (9% protestants en 
5% mosl1m). Er ziJn basisgemeenten, d1e 
zeer veel goed werk doen op gebied van 
catechese en sociale actie, en een bevriJ
dmgstheologie. De katholieke kerk op de 
FllippiJnen is maatschappelijk zeer act1ef. 
71% van de universiteiten is bijzonder en 
daarvan 1s het merendeel katholiek. Chris
teiiJk onderwiJS, kranten, uitgeveriJen, 
boekhandels, omroepen, ziekenhuizen, 
zorginstellingen van allerlei aard, mensen
rechtencomltes en rechtshulp, sociale ac
tlecentra, vrouwenverenigingen en andere 
lekenorgan1saties, zij vormen een rijk ver
takte maatschappelijke 'tussenstructuur' 
d1e bljzonder belangrijk is voor de stabiliteit 
en de ontwikkelingskansen van hetland. 

De sociaal-economische tegenstellin
gen ZIJn zeer groot. De landerijen die in de 
eerste helft van deze eeuw van de katholie
ke or des ziJn afgenomen, werden verkocht 
aan grootgrondbez1tters. Zodoende heb
ben 400 miiJonairs 80% van de suikerplan
tages 1n handen. 90% van het bruto natio
naal produkt komt ten goede aan slechts 
12% van de bevolking. Dit zijn cijfers uit 
1973; daarna is het verder bergafwaarts 
gegaan, met name in de jaren tachtig. 
Marcos en zijn gunstelingen hebben aan
vankeliJk een bijzonder krachtige economi
sche groei bewerkt. Dit ging echter niet 
gepaard met een sociaal billijker verdeling 
van de welvaart, in tegendeel. De proble
men die er met de grondstoffenpriJzen en 
met de afzet van de landbouwproduktie 
ontstonden veroorzaakten in de jaren tach
tlg een negatieve economische groei. 70% 
van de bevolkmg leeft nu beneden de 
armoedegrens terwijl dat in 1965 nog maar 
28% was. lntussen nam de corruptie toe. 
Het door 'kleptocratie' verkregen 'prive
vermogen' van het echtpaar Marcos wordt 
nu geschat op 4 a 40 miljard gulden. 1l 
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Marcos en het buitenland 
De omwenteling op de FilippiJnen kwam 
voor velen onverwacht. De Amerikanen 
hebben Marcos zeer lang gesteund, met 
name Reagan en Bush muntten uit in vrien
delijkheid. Er was een biJna blindelingse 
steun voor Marcos. 2l (Kessler in 'Foreign 
Policy'). Bush prees de trouw en de demo
cratische gezindheid van Marcos. 

Reagan ontving hem in 1982 liJdens een 
statie-bezoek (het eerste sinds 1966). Nog 
in februari 1986 schreef Armacost in het 
Bulletin van het State Department3 l: 'Er is 
een sterke democratische traditie in de 
Filippijnen. President Marcos komt daaruit 
voort'. Toch stond al in 1972 (toen Marcos 
de staat van beleg afkondigde) in een 
rapport voor het Foreign Relations Com
mittee van de Amerikaanse Senaat te le
zen: 'Zowel in Korea als in de Filippijnen 
schijnt de VS-politiek over te gaan van het 
idealisme van weleer - gebaseerd op de 
stelling dat de Amerikaanse democratie 
kan en moet worden aangenomen door 
anderen - naar een nieuw pragmatisme. 
En nu wordt de VS gechanteerd door Park 
en Marcos met de noodzaak van de Ameri
kaanse bases'. Kessler concludeert dat 
belangen, macht en rust de centrale domi
nanten van de politiek werden. De rest 
interesseerde de VS niet meer. De zoge
naamde idealistische politiek van weleer 
was veel breder in de maatschappelijke 
werkelijkheid geworteld. Want zij hield re
kening met de grote verscheidenheid aan 
waarden die de moeite van het verdedigen 
waard zijn. De latere pragmatische politiek 
was verschraald tot een beleid dat slechts 
op enkele as pecten gefixeerd is. De worte
ling 1n de realiteit was en is daarom veront
rustend zwak. Waarden die door het Ame-

1 Klaus Zeller. Ore Phrlrpprnen - Gesellschaft. Wrrtschaft 
und Polrtrk'. AS!en. februarr1986 Weergaven van een rede 
van de Westdurtse ambassadeur rn de FrlrpprJnen. gehou
den op 11Junr1985 

2 Rrcl1ard J Kessler 'Marcos and the Amerrcans. Forergn 
Polrcy 1anuarr 1987 

3 Mrchael H Armacost 'The U S and the Phrlrpprnes dan
gers and opportunrtres·. East Asra. februarr1986 (ondermr
nrster van Burtenlandse Zaken) 
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rikaanse volk gekoesterd worden zoals 
politieke neutraliteit van het Ieger, een vrije 
mark!, zuiverheid in de om gang met consti
tutionele en electorale regels, politiek onal
hankelijke rechtbanken, onkreukbaarheid 
van bestuurders, al deze waarden werden 
door Marcos met voeten getreden 4 1 Uit de 
verontwaardigde reactie van het Filippijn
se volk kunnen lessen worden getrokken 
voor h et voeren van buitenlandse politiek in 
het algemeen. 

Er is aan de relaties tussen de VS en de 
Filippijnen veel schade toegebracht door 
de onverschillige, pragmatistische hou
ding van de Amerikaanse administratie. 
Maar niet aileen Amerika heelt Marcos de 
hand boven het hoold gehouden. Nog in 
augustus 1985 ontving Marcos een be
langrijke Sovjet medaille 5 1 

Mede door de houding van het buiten
land heelt de bevolking van de Filippijnen 
onnodig zwaar en lang onder het Marcos
regime geleden. De staatsinstellingen ver
loren ondertussen veel van hun gezag De 
parasitaire netwerken die Marcos in de 
samenleving heelt achtergelaten zullen 
voorshands moeilijk te doorbreken ziJn. 
Cory Aquino mag de brokken oprapen. 
'Haar taak is monumentaal' aid us Kessler. 

Een onbloedige revolutie 
De omwenteling in de Filippijnen heelt de 
wereld verbaasd door haar onbloedig ka
rakter, haar verzoeningsgezindheid tegen-
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over de aanhangers van Marcos en de 
uitnodigende openheid tegenover het 
communistisch georienteerd verzet. Het 
leek wei een revolutie van het harmonie
model en de democratie tegen de polarisa
tie en de dictatuur. De zogenaamde 
'EDSA-revolutie' is genoemd naar de Bou
levard in Manilla waarop van 22 tot 25 
lebruari 1986 voor mevrouw Aquino werd 
gedemonstreerd en waar mensen-mas
sa's, met enkele biddende kloosterzusters 
voorop, de tanks van Marcos tegenhiel
den. Die EDSA-revolutie werd in hoge 
mate religieus beleeld. Generaal Fidel V. 
Ramos, 61 die zich toen al met grote delen 
van het Ieger achter mevrouw Aquino had 
geschaard, zegt ervan: 'De revolutie is niet 
door militaire macht gewonnen maar door 
de kracht van het volk en de kracht van het 
gebed. Vele Filippino's geloven dat de 
revolutie was georkestreerd door de God
delijke opperbevelhebber'. 'Voor de nieu
we regering van Corazon Aquino geldt 
'God centraal en het gez1cht naar het volk'. 
In de stijl van de christen-democratische 
denker Jacques Marita1n spreekt Ramos 
over een humanisme dat ziJn zin ontleent 
aan de relatie van de mens tot God. D1t in 
onderscheid van een seculier humanisme 
waarin de mens de maat aller dingen is. 
Geweldloosheid en godsdienstigheid zijn 
de kenmerken van de revolutie. Daarom 
pleit generaal Ramos ook voor ontbinding 
van de burgerverdedig1ngstroepen en ille
gale legertJeS die een zeer slechte reputatie 
hebben, alsmede voor een herstel van het 
zedelijk beset bij de reguliere troepen door 
stu die van de Bijbel en van de Koran. 

Anderen typeren de ideologie van me
vrouw Aquino als 'gebaseerd op de leer 
van Christus en dus christen-democra
tisch'. 71 De uitingen in ingezonden stukken 

4 M1chael H Armacost. 'The Un1ted States and the Philippi
nes, East As1a. december 1986 

5 W.G Wolters ·oemocrat1ser~ng van autor~ta1r Fil1pp1Jns 
bestel'. /nternal!onale Spectator. maart 1986 

6 F1del V Ramos toespraak gehouden op 13 december 
1986 te Manilla. voor de Chr~sten Democrat1sche lnternat,o
nale 

7 0 a L1na 0 Seville 1n The Mamlla T1mes. 18 december 
1986 
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ziJn warmer van toon dan wij in Nederland 
gewend zijn.SI Bijvoorbeeld: 'Heer, spreek 
slechts een woord en we zullen allen gene
zen worden als natie en een zijn'. De hou
d~ng tegenover het Ieger, aldus de schrij
vers, moet zijn als die ten opzichte van de 
verloren zoon. De partij van M areas moet in 
l1efde overwonnen worden. De zo geterg
de communisten moeten weer in het nor
male Ieven terugkeren. 'De roep om politie
ke verzoening uitgedrukt 1n het idioom van 
de Heilige Schrift' 9 1 Lange gedichten ver
schiJnen met strofen als: 

'Heer bescherm onze Cory van aile ge
varen; 

van hen die machtsgrepen beramen en 
van andere onruststokers; 

le1dt haar en wees haar voortdurend 
l1cht'. 

Mevrouw Aquino vroeg zelf om zulke 
voorbeden biJ haar publieketoespraken. 101 

Zo reageert een bevolking die de 
mensenrechten uit de Bijbel heeft geleerd. 

Kerk en geestelijkheid 
De hoofdstromingen bmnen de protestant
seen katholieke kerken speelden een be
langriJke rol 1n de revolutie. Daarnaast be
staan in de kerken zeer conservatief-autori
talr en zeer lmks radicale groepen. Een 
sleutelrol vervulde kardinaal Jaime Sin. 
Omdat hiJ ertoe opriep zijn er zoveel Filippi
no · s de straat opgegaan. 11 I Deze zeer 
toler ante en harmonie-zoekende kardinaal 
heeft spiritueel en strategisch een centrale 
rol gespeeld. BIJ de mis voor de vermoorde 
N1noy Aquino (de echtgenoot van de presi
dent) sprak kardinaal S1n aldus 'Kan de 
mens de mens bevrijden zonder geweld? 
Kan de natie de titanische hartstochten 
overw1nnen die door een brute moord ont
ketend zijn? Ja, met Gods hulp'. 121 Zo bleef 
de belangrijkste woordvoerder van de ker
ken trouw aan ziJn pastorale opdracht ook 
tegenover het Marcos-regime dat de laat
ste Jaren de kerken onder een steeds toe
nemende druk zetten en centrale waarden 
bedreigde. Marcos is zelf ook een katho
llek, al is hij iemand die door persoonlijke 
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macht en rijkdom alsmede door bijgelovi
ge praktijken gefascineerd raakte 131 Zijn 
aanhang is nog steeds beduidend en zal 
voor het nodige tegenspel tegen de huidi
ge regering zorgen. Sommige bischoppen 
zullen daar teveel beg rip voor hebben. 

Aan de andere zijde van het politieke 
spectrum staat het Nationaal Democra
tisch Front (NDF). Ook daarin zitten, naast 
communisten, christelijke persoonlijkhe
den. Het NDF is mede door de 'Christen 
voor het Socialisme' en door de beweging 
van 'Christenen voor Nationale Bevrijding' 
(CN L) opgericht. De radicaalste bevrij
dingstheoloog van de Filippijnen, pater 
Edicio de Ia Torre, is de drijvende kracht 
achter de CNL 141 Voor vele christenen in 
de NDF is de tegenstelling gelovig versus 
atheist lang niet zo belangrijk als die tussen 
links radicale revolutie en contra-revolutie. 
Hun leus kan worden samengevatals 'Mar
cos of Moskou'. De sociale werkers van de 
roomskatholieke kerk werden derhalve 
niet aileen door Marcos vervolgd maar ook 
door de NDF, die hen voor clerico-fascis
ten schold. 151 Kardinaal Sin is echter ten 
opzichte van NDF en de christenen daarin 
zeer open gebleven en heeft hun rechten 
beschermd, waaronder het recht tot boy
cot van de verk1ezingen, 161 waartoe de 
NDF in 1986 opriep. 

Die boycot is overigens mislu kt. De rode 
oppositie was onzichtbaar en de 'gele op
positie' van Cory Aquino heeft het karwei 

8 Sunday lnqwrer Magaz1ne. 22 februan 1987. 
9 M1chaelo H. Armacost East As1a december 1986 
10 UCA News. 11 februan 1987 
11 Sunday lnqwrer Magaz1ne. 22 februar1 1987 M1l Roe

kaerts. 
·People power and kilowatts. 
The unf1n1shed revoluton 1n the Phil1pp1nes·. 
Pro Mund1 Vita Doss1ers. 2 maart 1986 

13 W G Wolters. lnternatlona!eSpectator. maart 1986 
12 Eckhard Holen. ·o,e kathol1sche K~rche und der Kampf 

urn d1e W1ederherstellung der Democrat1e 1n den Ph1l1pp1· 
nen KASAuslandsmlormatlonen. februan 1986 

14 Eckhard Holen. KAS Aus/andsmformat1onen februan 
1986 

15 Idem 
16 Oo1ng Theology 1n Today's As1a' 1n Logos. september 

1985 
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geklaard. In het VU-Magazine17l trellen we 
een beschrijving van de huidige situatie 
aan vanuit het standpunt van de NDF. 
Objectiever is Maarten Nypels in 'Derde 
We reid' 18) H ij geelt toe dat de boycot een 
miskleun was. 'Er is een revolutie uitgebro
ken en de linkse organisaties staan ver
baasdtoete kijken'. 'Linkswerd in kortetijd 
gemarginaliseerd'. 'De thema's hebben 
een onmiskenbaar religieuse lading'. 'Het 
waren de dagen van de voorheen ongeor
ganlseerde midden- en onderlagen van de 
bevolking die niet waren bereikt door de 
linkse strategie'. 'De eenheid van de Filip
pijnse revolut1e is een essentieel andere 
eenheid dan die de linkse krachten voor
staan'. 

De eerder genoemde bevrijdingstheo
loog pater Edicio de Ia Torre wijst er mo
menteel op dat het te goedkoop is om de 
regering te verwijten dat de revolutie de 
maatschappij niet als bij toverslag genezen 
heel!. Wlj moeten letten op de betekenis 
van de kleine veranderingen die al wei 
hebben plaats gevonden, aldus de Ia Tor
re.19l Blijkbaar is het christelijk deel van de 
NDF vatbaar voor Cory Aquino's idealen. 
Toch zal in het linkse verzet eerder veront
rustheid en jaloezie heersen dan dank
baarheid ten aanzien van de nieuwe situ a
tie. Men voeltgoed aan dateen tal en van de 
gele revolutie van mevrouw Aquino zeer 
velen in de armen van het rode verzet van 
de NDF gedreven zou hebben. Daarom 
zullen in links en in rechts sterketendensen 
blijven om de revolutie van de verzoening 
te Iaten mislukken. De weg van het geweld 
schrikt hen nog steeds niet at. Gezien de 
relaties die sommige Nederlandse organi
saties met name met het marxistische ver
zet onderhouden, zullen wij hun kritiek en 
wantrouwen nog regelmatig in onze pers 
kunnen vernemen. Niet ieder is tevreden 
met het herstel van democratie en grond
rechten. 

Christen-democratisch-socialistisch 
In een toespraak die mevrouw Corazon C. 
Aquino in december 1986 te Manilla hield, 
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voor het Congres van de Christen-Demo
cratische lnternationale, betitelde ziJ zich
zell in termen van haar vermoorde echtge
noot als chnsteliJk socialist, waarnaar z1j 
verklaarde: 'Mijn ideologie vloeit voort uit 
de hooldstroom van het christen-democra
llsche socialisme zoals in praktljk gebracht 
in Oostenrijk, West-Duitsland en deScandl
navische Ianden' 201 Ook de Ieider van de 
bij deC Dl aangesloten ch risten-democrati
sche groep, Manglapus hanteert dit wat 
verwarrende termgebruik. Naar zijn me
ning vertonen christen-democraten en so
ciaal-democraten weinig verschillen en 
zouden zij eigenlijk moeten samenwer
ken.21l Wie zal Filippino's deze vervloeiing 
van beelden kwalijk nemen. Vooronsis het 
onderscheid tussen Filippijnse parliJen ook 
niet zo eenvoudig te typeren. Vast staat dat 
de belangrijkste steunpilaren van me
vrouw Aquino, de Filippijnse Democrati
sche Part1j PDP, aan de burgers een chris
telijk sociaal en democratisch altern alief wil 
bieden 221 Kleinere partijen die de Aquino 
regering steunen zijn de liberale partij en de 
buitenparlementaire Bandila beweging die 
onder Ieiding van een zwager van me
vrouw Aquino, Butz Aquino, staat, en die 
als socialistisch wordt betiteld23l hoewel 
ook bij de Bandila christen-democratische 
groepen zijn aangesloten. De andere grote 
regeringspartij, de U nido, staat achier vice
president Laurel en bezigt de lilosolie die 
dichter bij die van het Marcos-bewind staat 
De PDP, later gecombineerd met een wat 
populistischer groepering Laban, word! 
getypeerd door zijn sterke gerichtheid op 
structuurveranderingen. Het is een partij 

17 Frans Weiman. 'Cory Aqurno er1 het verzet. water en 
vuul VU-Magazme maart 1987 

t8 Maarten Nypels. De FrlrpprJnen hoe lang duren vrer 
dagen?'. Derde Were/d. november 1986 

19 Idem 
20 Corazon C Aqurno. toespraak voor de Chrrsten Demo

cratrsche lnternatronale, gehouden op 13 december 1986 
te Manrlla 

21 Arda D. de Leon. ··ntervrew met Raul Manglapus' Week
end, 14 december 1986 

22 KAS Auslandsmformaltonen. februarr 1986 
23 Roland Prerre Parrngaux. Le Monde Otplomattque de

cember 1985 
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Mevrouw Aquino en haar 
aanhang zijn sterk 
verworteld in de christelijk
sociale leer. 

met een radicaal sociale i nslag, passend 1n 

de trad1tie van de president en economi
sche hervormer u1t de Jaren viJfttg Magsay
say die als zinspreuk voerde: 'Wie in het 
Ieven minder heeft, moet in het recht meer 
hebben'. 241 

Mevrouw Aquino en haar directe aan
hang zijn kennelijk sterk verworteld in de 
christeltjk sociale leer. Ze geloven in een 
democratie en in het primaat van de chris
telijke waarden. Het presidentschap is voor 
haar een heilig vertrouwensambt ten bate 
van het volk. De vriJheid van de persoon is 
een gave Gods. Het gebruik van de eigen
dom moet voldoen aan de sociale maatsta
ven. De waardigheid van de mens als 
schepsel Gods vereist dat er een actieve 
sociale politiek is en dat 1eder recht heeft op 
bez1tsvorming. Er moeten vrije media zijn 
die de bevolking goed informeren. Van 
democratie is aileen sprake als de rechten 
van minderheden worden gerespecteerd. 

In een betoog van de vermoorde Ninoy 
Aquino blijkt een sterke voorkeur voor de 
reformistische weg, de geleidelijke veran
denng van de maatschappelijke structu
ren. 251 T egel ijkertijd kent hij de overheid het 
recht toe om diep in het economisch Ieven 
in te griJpen. Er moet een evenwicht zijn 
tussen economische en politieke vrijheid. 
Derhalve moe\ monopolievorming, met 
name 1n prive-handen, wettelijk worden 
teqengegaan. Fundamentele economi-
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sche besltssingen moeten door de rege
nng worden genom en en niet door private 
e1genaars van de produktiemiddelen. Ba
sismdustrieen en strategische bedrtjven 
moeten worden genationaliseerd. Het 
grootgrondbezit moet worden verdeeld 
onder de kleine boeren met een vergoe
ding voor de voormal1ge eigenaars. Die 
vergoeding moet echter weer in dezelfde 
streek worden ge't'nvesteerd. Zodoende 
word\ het probleem van de regionale wel
vaartsverschillen bestreden. Het nationali
seren van eigendommen is overigens 
geen dogma. Het gaat er slechts om het 
nationale welziJn te dienen. De heer Aquino 
pleitte voor de opstelling van een aantal 
redelijke en praktische criteria aan de hand 
waarvan kan worden vastgesteld of een 
industrie voor nationalisatie in aanmerking 
komt. De ervaringen met het Marcos-regi
me hebben hun sporen echter ook nagela
ten. 

In die periode werden namelijk (semi) 
staatsondernemingen onder Ieiding ge
plaatst van gunstelingen van Marcos. De 
talrijke buitenlandse leningen die gesloten 
werden kwamen steevast ten goede aan 
de grote bedrijven en aan de staatsbedrij
ven 261 Daardoor konden de gunstelingen 
van het regime zich ongestoord verrijken. 
De omvang van het staatsapparaat nam 
daardoor relatief sterk toe. Het midden- en 
kleinbedrijf deelde nietin devoordelen. Het 
wantrouwen tegen staatsmonopolies is na
venant gegroeid. 

In de nieuwe grondwet wordt gesproken 
over de rechten van de arbeiders, terwijl 
elders ook over de bed rijfsdemocratisermg 
het nodige wordt gezegd. De private sector 
van het economische Ieven wordt een on
misbare functie toegekend. 

De grondwet spreekt zich ook positief uit 
over allerlei niet gouvernementele organi
saties die gemeenschappen in hetland ten 
bate van bepaalde doeleinden in het Ieven 

24 Z1e o a NUCD Newsletter. december 1986 
25 Opgenomen 1n 'The Chrrs\lan Democratic Movement . 

Frrst Congres. Man1lla 27 november 1986 
26 W G Wolters.lnternatlonaleSpectator maart 1986 
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roepen om het welzijn van de nat1e te 
bevorderen. Voorts wordt ingegaan op het 
recht op een evenwichtige en gezonde 
ecologiedie in overeenstemming is met het 
ritme en de harmonie van de natuur. De 
grondwet voorziet 1n een ruime paragraaf 
over familie-pol1tiek. 'De staat erkent de 
heiligheid van het familieleven en zal het 
gezin als een fundamentele autonome so
ciale 1nstitutie beschermen en versterken. 
H iJ zal het Ieven van de moeder en het Ieven 
van het ongeboren kind vanaf de concep
tle geiiJkeliJk beschermen'. De ouders 
wordt hulp toegezegd biJ het uitoefenen 
van hun natuurlljke en pnmaire recht hun 
kinderen op te voeden. Er 1s een apart 
artikel gericht op de fundamentele gelijk
heid van vrouwen en mannen. De vrouwen 
vervulden in en na de revolutie trouwens 
een veel grotere rol dan voorheen. 

De rechten van het bijzonder onderWIJS 
worden gewaarborgd. De grondwet ziet 
de Filippijnen als een niet-gebonden land, 
deel van een niet-gebonden regio Zuid
Oost Az1e en vrij van nuclea1re wapens. 

AI met al treffen we in het politiek pro
gram van de Aquino-regering een krachti
ge vervlechting aan van christen-democra
tisch en christelijk-socialistisch denken. 
Hoe het ook ziJ de christelijke inspiratie IS 
volstrekt dominant. 

Visies contra persoonlijke belangen 
De Marcos-dictatuur heeft lang kunnen 
duren omdat het bij de Filippino's aan 
polit1eke zelfbewustheid ontbrak. De in
vloed van macht1ge families, van imposan
te en rijke personen en van groepsbelan
gen overheersten. De communisten 
vertegenwoordigden een 1deogische ge
motiveerde macht, maar overigens speer
den politieke en maatschappij-visies nau
weliJks een rol. De christen-democratische 
beweging die sinds 1957 het persoon- en 
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famil1egebonden tweepartijenstelstel 
trachtte te doorbreken, heeft de politieke 
filosofie een legaal en democratisch plat
form gegeven. De PDP/laban en de Natio
nale Un1e van Christen Democraten (welke 
b1j de COl is aangesloten) ziJn er zeer op 
gesp1tst om het pol1tiek bewustzijn en de 
kennis van princ1pesen pol1t1ekefilosofieen 
te versterken en te verbreiden. Overal1n het 
land worden seminars gehouden om wel
bewuste kaderleden te werven en te vor
men. Algemeen bestaat de gedachte dat 
het sterk persoons en belangengroep ge
bonden karakter van de vroegere politiek 
een zeer remmende functle he eft gehad op 
de ontw1kkeling van het land. 27 ln die s1tua
t1e maakte het n1et uit of je door de kat of 
hond werd gebeten en waren stemmen te 
koop. Nu treden part1jen met een duidelijk 
program voor de kiezers zodat die weten 
waarvoor ZIJ staan. Ook van deze Filippijn
se ervaring gaat een signaal uit naar diege
nen, soms ook in Nederland, die personen 
en belangen in de politiek boven programs 
en principes plaatsen. Het overtuigd uit
dragen van de chnstelijke inspiratie, hard 
gemaakt 1n pol1tieke programma's, dat 
komt biJ de FillppiJnse bevolking als een 
echte bevrijd1ng over. De christeiiJke revo
lutie, 'het mirakel van de EDSA-Boulevard' 
is een historische episode in de Filippijnse 
geschiedenis, en belangrijk voor het zelf
beeld van christen-democraten. 
(AM.O.) 

27 Hoofdart1kel1n Phil!!)!)lne PANORAMA 2 J3nuar, 1987 
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van jonge christen-democratische academici 

LATF 
Op 5 en 6 juni a.s. organiseert het 
platform een conferentie met als 
thema: 'De rol van de overheid 
en de gezondheidszorg'. 

Binnen dit thema wordt 
enerzijds de aandacht gevestigd 
op de relatie tussen economie en 
gezondheidszorg, anderzijds op 
de verhouding ethiek
gezondheidszorg. 

Deelnemers zowel als 
gastsprekers zullen genoemde 
relaties verder uitwerken. 

Op vrijdagavond zal drs. 
J.P. van der Reijden, oud
staatssecretaris volksgezondheid, 

een algemene inleiding verzorgen. 
Daarna wordt de relatie economie
gezondheidszorg aan de orde 
gesteld door de bespreking van 
een tweetal papers uit de kring van 
de deelnemers. 

Ethiek en gezondheidszorg 
is het subthema op de 
zaterdagochtend. Wederom zullen 
papers als uitgangspunt voor de 
discussie dienen. In een afsluitend 
forum zal het gaan over de visie op 
het overheidsoptreden inzake de 
economische en ethische 
aspecten van de gezondheidszorg. 

De conferentie vindt plaats in centrum 'Heydepark' te Doorn en duurt 
van vrijdagavond 19.00 uur tot zaterdagmiddag 17.00 uur. De kosten zullen 
ongeveer f 15,- bedragen. Reiskosten worden gedeeltelijk gesubsidieerd. 

Nadere aankondigingen over het programma volgen. Voor nadere 
inlichtingen en aanmeldingen kan men zich wenden tot de secretaris van het 
platform van jonge christen-democratische academici, p/a Dr. Kuyperstraat 
5, tel. 070-924021. 



Zorgvernieuwing 
door structuurverandering 

Volksgezondheid en maatschappelijke dienstverlening 

Publikatie van het Wetenschappelijk lnstituut voor 
het CDA 

Over de zorgzame samenleving 
wordt veel gesproken, zowel in als buiten 
het CDA. Kan dat wei, van zorgzaamheid 
uitgaan in onze tijd? En: wordt het beleid 
van de regering, de gemeenten en de 
provincies niet vooral door bezuinigingen 
bepaald? Is de zorgzame samenleving 
een christen-democratische saus over 
een kil financieel beleid? Moeten we er 
niet eigenlijk op rekenen dat voor vel en, 
met name ouderen, niet meer voldoende 
zorg beschikbaar zal zijn? 

Dit rapport deelt die zorg. Een 
zorgzame samenleving is tot mislukken 

gedoemd als oak niet de financiering en 
de regelgeving inzake volksgezondheid 
en maatschappelijke dienstverlening 
gebasseerd zijn op het in gespreide 
verantwoordelijkheid beleven van rent
meesterschap (zelfzorg) en solidariteit 
(zorg voor anderen). Als de structuur van 
dit beleidsterrein niet verandert, dan 
resteert slechts een bureaucratisch 
gezondheidsapparaat met een onmach
tige franje van vrijwilligheid. De uitgangs
punten van het CDA wijzen thans in de 
richting van een grotere verantwoorde
lijkheid van ziekenfondsen en verzeke
raars om door middel van contracteer
vrijheid initiatieven voor een betere zorg 
bij de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, 
de wijkverpleging en de gezinszorg te 
honoreren. Door verandering van de 
structuur moeten er kansen komen voor 
sociaal elan op basis van een verschei
denheid aan gezondheidsstijlen. Dat leidt 
tot verrassende mogelijkheden. De 
samenleving is er aan toe om die kansen 
te benutten, zodat de demografische 
ontwikkelingen geen problemen, maar 
uitdagingen worden. 

lng., 144 pag.,fl8,
ISBN 9036800293 

Belt u voor uw rechtstreekse bestelling 
bij de uitgever Libresso: 05700-91153. 

Oak verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN LOG HUM SLATERUS 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 
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Mr. dr. A. Postma 

Statenverkiezingen en 
Eerste Kamer 

De u1tslag van de verkiezingen voor de 
Prov1nciale Staten op 18 maart 1987 heeft 
een interessante uitslag opgeleverd. Inver
gelijktng met de verkiezingen voor de 
Tweede Kamer van 1986 verliest het CDA 
ruim 1 ,5 procent; het zetelaantal in de 
Staten daalt in totaal met vijf. Opmerkelijk is 
dat het CDA zijn aantal zetels in de Eerste 
Kamer behoudt en wei Iicht zelfs weet uit te 
breiden. 

BiJ een nadere analyse van de uitslag 
kan het volgende geconstateerd worden. 
Het opkomstpercentage is laag geweest 
bij deze verkiezingen, maar desalniettemin 
scoort het CDA niet hoog. De stelling dat 
een laag opkomstpercentage gunstig is 
voor het CDA blijkt niets anders dan een 
mythe te zijn. 

Er is nog een tweede stelling die op de 
mestvaalt der historie kan worden bijgezet. 
Decennia lang is beweerd dat het CDA bij 
statenverkiezingen hoger scoort dan bij 
Tweede Kamerverkiezingen. Bij deze ver
kiezingen vond juist hettegenovergestelde 
plaats: in vergelijking met 1986 lijdt het 
CDA een verlies van 1 ,6 procent. 

Opmerkelijk in de uitslag van het CDA is 
de ongelijkmatige spreiding over hetland. 
Er vallen wat dit betreft een drietal groepen 
te onderscheiden. In de eerste plaats de 
groep Noord-Holland, Zuid-Holland, Fle
voland en Utrecht; in deze groep wordt een 
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forse winst geboekt. Een tweede groep 
wordt gevormd door procinvies die (nage
noeg) gelijk zijn gebleven: Overijssel, Gel
derland, Zeeland. De laatste groep wordt 
gevormd door de drie noordelijke provin
cies Friesland, Groningen en Drenthe en 
de twee zuidelijke provincies Noord-Bra
banten Limburg, waareenforstotzeerfors 
verlies wordt geleden. 

Voor deze uiteenlopende uitslagen kun
nen twee gronden worden aangevoerd. In 
de eerste plaats moet gewezen worden op 
het proces van de deconfessionalisering. 
Het ziet er naar uit dat dit proces - voor 
zover het de politiek betreft - in de randste
delijke provincies gestopt is zodanig dat 
het CDA daar ook niet-kerkelijke kiezers 
weet aan te trekken. In de vijf randprovin
cies daarentegen schijnt de deconfessio
nalisering nog steeds voort te gaan. 

Een tweede grond zal gezocht moeten 
worden in de sociaal-economische situa
tie. Over het algemeen verliest het CDA in 
die gebieden waar de werkloosheid het 
grootst is en het aantal uitkeringstrekkers 
hoog. Zo verliest het CDA in de grote 
steden in het Westen, maar op provinciaal 
niveau wordt dit meer dan gecompen
seerd door winst in deforensenplaatsen. In 
het Noorden vall eenzelfde beeld te con
stateren, maar daar is het inwoneraantal 
van de forensenplaatsen zo gering dat de 
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verliezen elders niet gecompenseerd wor
den. Kennelijk IS het herstelbeleid nog niet 
bij aile bevolkingsgroepen op waardenng 
gestuit. 

Het lijktwelhaast onvermijdeliJk datter gele
genheid van de statenverkiezingen ook 
weer de wiJze van totstandkoming van de 
Eerste Kamer aan de orde komt. Een op
merkelijke suggestie werd in dit verband 
gedaan door VVD-senator Zoutendijk. 
Naar zijn oordeel - sprekend op persoon
lijke titel - zou in het vervolg de Eerste 
Kamer rechtstreeks gekozen moeten wor
den en wei op dezelfde dag a is de T weede 
Kamer. Bij deze suggestie past een aantal 
opmerkingen. In het huidige systeem is niet 
u1tsluitend het aantal kiezers bepalend 
voor de samenstelling van de Eerste Ka
mer doch ook het inwoneraantal. In het 
voorstei-Zoutendijk tellen de niet-kiesge
rechtigden - waaronder de buitenlan
ders - op geen enkele rnanier mee. Voorts 
krijgt de kiezer slechts een keer in de vier 
jaar de gelegenheid de samenstelling van 
het parlement te bepalen. Aldus wordt de 
speelruimte van de regering vergroot en de 
invloed van de kiezers verkleind. Vanuit 
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dernocratisch oogpunt verdient de sug
gestie dan ook geen aanbeveling. 

Het heeft er de schiJn van dat ook boven
genoemde suggestie nog steeds uitgaat 
van een beeld van de Eerste Kamer dat 
onJutst genoemd moet worden. In ons 
staatkundtg bestel is het zo dat de reger1ng 
btJ het verdedigen van wetsvoorstellen 
twee bameres heeft te nemen de T wee de 
en de Eerste Karner. Als een wetsvoorstel 
door de Tweede Kamer is aanvaard, blijft 
het een wetsvoorstel van de regering dat 
nog aangenomen moet worden door de 
andere tak van de volksvertegenwoordt
ging, namelijk de Eerste Kamer. Tweede 
en Eerste Kamer zijn geen concurrenten 
van elkaar maar complementen in relatie 
tot de regering. lndien men - zoals Zou
tendijk - directe verkiezingen wenst voor 
de Eerste Kamer zou dit op een zodanig 
tijdstip dienen te geschieden dat het com
plementaire karakter juist versterkt wordt: 
bijvoorbeeld twee jaar na de verkiezingen 
voor de T weede Kamer I 
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Drs. J.C. van Bruggen 

Moet openbaar 
onderwijs bijzonder 
worden? 

Het COA-begmsel van gespreide verant
vvoorde/;;khe;d betekent in de onderw;js
sector het bevorderen van het bijzonder 
ondervvijs. O;t schrijft drs. JC van Brug
gen leerplandeskundige. Hunoemtditeen 
;ngn;pende zaak. die wtvoerige d;scussie 
en overvvegtng vraagt. Maar het CDA moe! 
z;ch de moeile van het nastreven van dlt 
;deaal getroosten. 

D1t artikel gaat over gevoelig liggende za
ken ncht1ngen 1n het onderwiJS, de flnan
c;ele gei1Jkstelllng van openbaar en biJzon
c)er onderw1js, het pnnc1pe van onderWIJS 
als grat1s soc1aal grondrecht. Het is ge
schreven op u1tnod1Q1ng van de redactie 
rnede naar aanle1d1ng van een reactle mij
nerziJds - m Chnsten Democratische Ver
kenn1ngen van JUil 1985 - op het con
cept-verkiezi ngsprog ram ma 'U itzicht'. I k 
schreef het concept voor deze tekst rond 
de Jaarw1ssel1ng 1986/1987. Hoe gevoelig 
de 1deeen liggen. bleek wei uit de reacties 
op een VPRO-interview (7 en 14 maart 
1987), waarin 1k 1ets weergaf van de ge
dachteniiJn 

Zelf beschouw ik de volgende tekst Ult
drukkeliJk als een aanzet voor discussie 
b1nnen het CDA (en daarbuiten); niet als 
plan· of een uitgebalanceerde stellingna

rne Het lijkt m1j toe dat we een aantal 
problem en b1j de real1sering van de onder-

WIJSpaclflcatie sinds 1917 onder ogen 
moeten zien en kunnen proberen aan te 
pakken vanuit kernbegrippen uit het CDA
denken. En dat we daarbij ietwat oncon
ventlonele gedachtenrichtingen mogen 
overwegen. 

Voor al!e duidelijkheid het artikel is ge
heel voor persoonlijke rekening. Ook al 
heb ik op een concept-vers1e waardevolle 
commentaren ontvangen van enige des
kundlgen uit verschillende 'kampen'. Van 
sommigen weet ik reeds dat ze publ1ekelijk 
Willen reageren; mede reden dat ik hier niet 
biJ naam zal danken. 

lnleiding 
Het geldende verkiezingsprogramma van 
het CDA 'Uitzicht' (1986) stelt op bladziJde 
65: 'Vanuit onze visie heeft de biJzondere 
school, gedragen door een rechtspersoon 
met 1deele doelstellingen, de voorkeur'. 
Echter wordt die zin voorafgegaan door de 
stelling 'Het onderwijsbeleid gaat uit van 
artikel 23 van de Grondwet. Daarin is 
rechtsgelijkheid en vrijheid van onderwijs 
(richtmg, inrichting en stichting) gewaar
borgd en de zorg van de overheid voor het 

Drs J C van Bruggen (1942) rs o a leerplandeskundrge te 
Enschede. lrd van het rnformeel Maunck-overleg (onderwqs
advresgroep Kamerfractre). voorzrtter van het bestuur van 
een brvondere school voor havo-vwo 



onderwijs geformuleerd. Dit betekent 
handhaving van het stelsel waarbij open
baar onderwijs naast bijzonder onderwijs 
(al dan niet op levensbeschouweiiJke 
grondslag) mogelijk is.' 

In een speciaal nummer van Christen 
Democratische Verkenningen (nr. 7-8/85) 
waarin 22 auteurs reageerden op elemen
ten uit het concept voor 'Uitzicht', pleitte ik 
voor een sterker doortrekken van het prin
cipe van gespreide verantwoordelijkheid, 
onder andere door het uitwerken van een 
wet tot stichting en beheer van onderwijs
instellingen, waarin onder andere zou wor
den vastgelegd dat aile scholen uit zullen 
gaan van een vereniging of stichting. 

Privatisering (beter: verbijzondering) 
dus van het openbaar onderwijs. Het is 
duidelijk dat dit een verstrekkend voorstel 
is; aileen al omdat het grondwetsherzie
ning nodig lijkt te maken ... En dus een van 
de meest 'heilige' compromissen over
hoop lijkt te halen het pacificatie-artikel nr. 
23. 

Deze bijdrage volgt het volgende pro 
gramma: 
1 Is de overheid verplicht te zorgen dater 

openbaar onderwijs, dat wil zeggen 
door de overheid bestuurd onderwijs, 
beschikbaar is? 

2 Is openbaar onderwijs - gezien de his
torische ontwikkeling en de huidige 
maatschappelijke situatie - nodig? 

3 Is de huidige bestuursvorm van open
baar onderwijs voldoende vertaling 
- eventueel met min of meer geringe 
aanpassingen - van' gespreide verant
woordelijkheid, solidariteit en rentmees
terschap'? Of is nieuw antwerp van die 
bestuursvorm nodig? En hoe ligt dit in 
het bijzonder onderwijs? 

4 Mag en kan de overheid dwingend ver
bijzondering van het openbaar onder
wijs opleggen? 

5 Welke stappen zouden - als vraag vier 
bevestigend wordt beantwoord - gezet 
moeten worden? 

6 Wat voor bekostigingsstructuur zou be
dacht kunnen worden teneinde - in 
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samenhang met een eventuele verbij
zondering van het openbaar onderwiJS
recht te doen aan de drie genoemde 
CDA-principes? 

Voor elke redelijk ingewijde in het Jeruza
lem van de onderwijspacificatie en de on
derwijspolitiek is duidelijk dat het hier gaat 
om zeer gevoelig liggende kwesties. In het 
kader van een beknopt artikel is het onmo
geliJk op 'details' en 'nuanceringen' 1n te 
gaan, hoe belangrijk die eigenlijk ook ziJn. 
lk houd het echter bij hoofdlijnen en neem 
dus voorlopig mogelijke kritiek op onvolle
digheid, niet-volled1ge doordachtheid en 
onevenwicht1gheid maar voor lief. 

Het wezenlijke van openbaar onder
wijs 
Ongeveer 25% van de scholen in Neder
land staat te boek als 'openbare' school. 
Leune (in Akkermans en Leune; 1983) 
benoemt de karakteristieken van het open
baar onderwijs in drie kenmerken, name
lijk 
a De bestuursvorm openbare scholen 

worden bestuurd door een publiek ge
zag, bijzondere scholen zijn in handen 
van een particuliere instelling. 

b De neutraliteit: de grondwet bepaalt dat 
het openbaar onderwijs word! geregeld 
met eerbiediging van 1eders godsdien
stlge begrippen. Vroeger werd dit be
ginsel nogal eens ge1nterpreteerd als 
'passieve' neutraliteit: onthouding van 
menmgsuiting op levensbeschouwelijk 
gebied. De meeste voorstanders van 
openbaar onderwijs nu opteren voor 
'actieve' neutraliteit: actieve en bewuste 
aandacht voor de verscheidenheid in 
levensbeschouwelijk opzicht (z1e onder 
andere CBOO; 1986). 

c De open toegankelijkheid: voor iedere 
burger ongeacht herkomst of levensbe
schouwing. Men spreekt ook wei over 
de vangnetfunctie. De grondwet be
paalt dat elke gemeente moet zorgen 
dat 'van overheidswege' (ik kom op die 
formule nog terug) voldoende open
baar onderwijs wordt gegeven in een 
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genoegzaam aantal scholen. Voor het 
basisonderwijs IS recent geregeld dat 
de gemeente verplicht is een open bare 
school te stichten indien een bepaald 
aantal ouders dat wens\. Die bepaling is 
op te vatten als een begin van verbijzon
dering van openbaar onderwijs, zij het 
ciat 'publiek gezag' gehandhaafd blijft. 
Het beleidsplan 1987/1988 van het 
Contactcentrum Bevordering Open
baar OnderwiJS stelt (pag. 34) dan ook 
dater in Ieite naast de vang net- of garan
tlefunctie (als er getalsmatig geen mo
gelijkheid 1s voor een specifieke bijzon
dere school of als het part1culier initialief 
faalt) een tweede functie 1s het ziJn van 
verlangd onderWIJS' (zeg maar een 

zuil) voor diegenen die bewust voor 
openbaar onderwiJS kiezen vanwege de 
eerder genoemde kenmerken. 

Formeel IS de bestuursvorm het meest 
onderscheidende kenmerk. In knngen van 
voorstanders van openbaar onderwijs (biJ
voorbeeld Schoten, F. van en H. Wansink; 
1984 en in CBOO; 1986) word\ gesteld dat 
de publieke bestuursvorm noodzakelijk is 
als veil1gstell1ng van de twee overige ken
merken. Maar ook wei vanuit staatsopvat
tlngen een zo belangnJke gemeenschaps
voorziening als onderw1js behoort door 
een staatsorgaan te worden bestuurd. Het 
1s d1e opvatt1ng d1e het congres van de 
PartiJ van de Arbeid in 1986 bracht tot de 
geruchtmakende uitspraak dat 'de laatste 
school in het dorp een open bare moetz1jn'. 
De kwest1e was ook aan de orde 1n het 
Kamerdebat op 17 februari 1987 over de 
plann1ngswet voortgezet onderwijs. 

Overigens wijst Leune er 1n het reeds 
aangedUide overzichtsartikel op dat een 
op1n1e-onderzoek van de Algemene Bond 
van OnderWIJZend Personeel ABOP en de 
Veren1ging voor Openbaar OnderwiJs 
VOO van 1969 uitwijsl dat de bevolk1ng de 
neutral1te1t als meest ondersche1dend ken
merk zietl Zeker ook 1n de hand gewerkt 
door leuzen als ·onverdeeld naar de open
bare school' en ·n1et apart maar samen'. 

Waarom 1s de bestuursvorm het meest 
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onderscheidende kenmerk? Omdat de 
praktijk aangeeft dat de beide andere ken
merken ook door somm ige (zeker niet aile I) 
biJzondere scholen worden gerealiseerd. 
In kringen van confessioneel onderwijs 1s 
een levend1ge d1scussie gaande over het 
toelatingsbele1d en zijn er voorstanders 
- en ook praktizerende scholen - van een 
open toelating. Misschien vaak omdat 'de 
leerlingen tellen' (werkgelegenheid, voort
bestaan) maar ook vanuit pnncipiele motle
ven. Zie bijvoorbeeld de boeiende calel
doscoop van meningen over 'open chris
telijk onderwijs' in het geliJknamige thema
nummer van het Bulletin, tijdschrift voor 
bezinn1ng en documentat1e van de Unie 
School en Evangelie (1986). En de actieve 
neutraliteit word\ door Schuyer (1983) ge
hanteerd als argument voor de stelling dat 
de publ1eke beheersvorm niet nodig IS en 
'algemeen biJzonder onderwijs' een goed 
alternatief IS. 

De publieke bestuursvorm is divers. 
Door het Rijk aileen nog (als het regeerak
koord 1986 over de riJksscholen voor voort
gezet onderwiJS is uitgevoerd) bij enige 
vormen van hoger beroepsonderwijs en biJ 
universiteiten - en daar op tamelijk grate 
afstand. BIJ bas1sonderwijs en voortgezet 
onderwiJS door het gemeentebestuur 
(praktisch Burgemeester en Wethouders), 
dan wei door een functionele commissie 
krachtens artikel 61 van de Gemeentewet 
of een gemeenschappelijke regeling. 

De beide laatste vormen worden wei 
verdedlgd ten einde de dubbelrol van het 
gemeentebestuur te voorkomen, namelijk: 
bevoegd gezag van de openbare school 
en tegelijk behartiger van het algemeen 
onderWIJsbelang in de gemeente. Delaat
ste functie behelst: voorzleningenplan
ning, extra's in de steer van gymnastiekon
derWIJS, vakleraren (vroeger meer dan nu), 
relaties tot sociaal-cultureel werk en ge
zondheldszorg en andere elementen van 
'integraal cultuur- en welzijnsbele1d'. Toch 
bliJft wezenlijk het gemeentebestuur f1naal 
verantwoordelijk. Wei blijkt uit een onder
zoek van Blom (gerapporteerd in Akker-
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mans en Leune; 1983) dat regelingen be
treffende functionele commissies sterk 
verschillen en in sommige gevallen belang
rijke bevoegdheden in sterke mate worden 
toegekend aan ouders, personeel, sub
commissies en dergelijke. Zodat op be
langrijke punten (ook al door verplichte 
medezeggenschapsraden en plaatselijke 
schoolraden voor openbaar onderwijs) het 
gemeentebestuur 'op afstand' bestuurt. 

In de praktijk geeft de dubbelrol tamelijk 
veel problemen bij planning, fusies, uitwer
king van de financiele gelijkstelling, beheer 
en programmering van schoolbegelei
dingsinstellingen. Vele adviezen van de 
Onderwijsraad en Kamervragen getuigen 
ervan. Ook voorstanders van onderwijs dat 
de be ide andere kenmerken heeft, zien het 
probleem van de dubbelrol en pleiten 
soms voor verbijzondering van het open
baar onderwijs. 

Discussiethema 's 
In de afgelopen jaren duiken enige met 
elkaar samenhangende thema's voortdu
rend in de discussie op. Ze hangen sterk 
metelkaar sam en en de discussiemunt niet 
uit door duidelijkheid en compleetheid. 
Een samenhangende verkenning naar juri
disch-bestuurlijke problemen op hetterrein 
van het onderwijsbeleid werd onder de titel 
'Deugdelijk onderwijsbeleid' in de zomer 
van 1986 aan de Bestuursraad van de 
Stichting voor Onderzoek van het Onder
wijs SVO aangeboden als startstuk voor 
een onderzoeksprogramma. 

Mentink eA Akkermans (1986) stellen 
herhaaldelijk dat discussies zijn vastgelo
pen en dat nauwkeurige analyses van be
grippen en van feitelijke situaties nodig zijn. 
Zij noemen als hoofdproblemen: 
a Welke vrijheid bedoelt de grondwet? 
b Voor wie is de vrijheid? Voor besturen? 

Voor ouders? Voor leerlingen? 
c Tot hoever mag c.q. moet de overheid 

deugdelijkheidseisen stellen? (vergelijk 
de reeds jaren gaande discussie over 
'gelijke behandeling' en personeelsbe
leid in de bijzondere school; of de be-
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duchtheid voor vastgestelde eindter
men). 

d De decentralisatie en de planning van 
schoolvoorzieningen; door wie? 

e De betekenis van het begrip 'richting' 
aileen 'confessioneel'? Is 'openbaar' 
een richting? (Zie het advies van de 
Onderwijsraad van 1 mei 1985.) 

De verkenning is interessant vanwege de 
analyse en het uitvoerige notenapparaat; 
maar ook vanwege het verslag van een 
interviewronde langs politici; vertegen
woordigers van koepelorganisaties en van 
centrale, provinciale en gemeentelijke 
overheid. Naast de vooral vanuit een juri
disch-bestuurlijke invalshoek omschreven 
thema's zijn er nog enige andere. Met 
name: 
f Hoe bijzonder is bijzonder onderwijs? 

Waarin onderscheidt het zich inhoude
lijk? Heeft Dod de (1986) gelijk als hij stelt 
dat 'didactisch-methodisch gezien het 
bijzonder onderwijs niet vee I meer is dan 
een protestantisering dan wei een ka
tholisering van het openbaar onder
wijs'? (ter aangehaalder plaatse bladzij
de 22). Over dit punt wordt ook in de 
kringen van protestants-christelijk en 
rooms-katholiek onderwijs zorg uitge
sproken. Zie ook de oproep van de 
staatssecretaris van Onderwijs en We
tenschappen, mevrouw drs. N.J. Gin
jaar-Maas, in februari 1986 (Hollanders 
en Willemsz; 1986). 

g De kosten van de 'verzuiling' op twee 
manieren: 
- vrijwilligerswerk maakt bijzonder on

derwijs goedkoper (volgens Dodde 
(1986) gat openbaar lager onderwijs 
in 1980 166 miljoen gulden aan 
meerkosten); 

- fusie tot grotere scholen; besparing 
aileen voor lager onderwijs in 1982 
geschat op 450 miljoen (Weiten
berg; 1985); sterkaan de or de ook in 
de operatie 'Herschikking en Fusie 
Voortgezet Onderwijs' (Huppes 
e.a~ 1987}. 

h Hoe kan in verband met de planning en 

Chnsten Democratrsche Verkennrngen 5/87 

r 
r 

r 
c 
\ 

II 

c 
E 
c 
tl 
c 
c 
n 
tE 
v 
I< 

~ 
tE 
c 
n 
IL 

v 
0 

e 
g 
g 
E 
1 r 
h 
VI 

h 
g 
V\ 

c 
nr 
Sl 

VI 

Zl 

tE 
sc 



OndcrwiJS 

fusie van scholen bepaald worden waar 
de verlangens van ouders voor de na
bije toekomst liggen? Voor dat pro
bleem worden tamelijk gecompliceerde 
methodieken gehanteerd. De laatste Ja
ren speelt daarin het begrip 'directe 
meting' van voorkeuren van ouders een 
steeds grotere rol. In het kader van de 
HEFVO-operatie gingen de confessio
nele onderwljskoepels aarzelend ac
coord met experimenten met vormen 
van enquetering; zie het interessante 
rapport van Huppes e.a.; 1987). Uit de 
Interviews van Mentink en Akkermans 
(1986) blijkt dezelfde aarzeling. Recente 
onderzoeksgegevens (onder andere 
Eck, M. van e. a.; 1986) uit Utrecht, maar 
ook berichten uit Zuid-Limburg (Ber
trand; 1986) geven aan dat tal van ou
ders niet echt onverschill1g staan tegen
over levensbeschouwelijke idenliteit, 
maar ook aan andere elementen hech
ten. De grondwettelijke vrijheid 'het ge
ven van onderwijs is vnj' heeft er in ons 
land steeds meer toe gele1d dat 'het 
genot scholen te besturen' (Van Scho
ten; 1986) vrijwel aileen wordt opgeeist 
door besturen die verbonden zijn met de 
nationale onderwiJskoepels. En steeds 
luider (zie b1jvoorbeeld Hollanders en 
Wlllemsz; 1986) wordt de vraag gesteld 
of deze situatie wei de bedoeling was: is 
er niet teveel corporatisme? Is het aan
geboden onderwijs wei dat wat eigenlijk 
gevraagd word!? 

1 Er wordt getWIJfeld aan de werkeiiJke 
1nvloed die ouders en oudere leerlingen 
hebben op de inricht1ng van het onder
WiJS. Dit ondanks het feit dat - vooral in 
het p c onderwiJS - vee! scholen Ult
gaan van een vereniging en ondanks de 
wet op de medezeggenschap in het 
OnderWIJS van 1981. Is de fe1tei1Jke 
macht en 1nvloed van besturen en per
soneel niet te groot? ZiJn ouders n1et te 
vee! afhankelijk vanwege hun 'klant
ZIJn'? Kan men met recht (geinterpre
teerd 1n onze tijd) volhouden dat 'de 
school aan de ouders' is? 

Kortom, niet aileen vanuit een paging de 
politieke beginselen van het CDA opnieuw 
te doordenken op hun betekenis voor de 
inrichting van het onderwijs; maar ook van
uit de feitelijke stand van zaken met betrek
klng tot het 'richten' en 1nrichten van scho
len door en voor ouders is er reden na te 
den ken over de verantwoordelijkheid voor 
het onderwijs. Een geschikt aangrijpings
punt ligt zeker 1n de beheersvorm van het 
(openbaar) onderwiJs. Veenhuijs (1986) 
vindtditaangrijpingspuntzo belangr1jk, dat 
hij - well1cht ietwat demagogisch - zelfs 
stelt: 'Ooit zal het moment aanbreken, dat 
een regering dlt taboe eens openbreekt'. 

CD A-programma 
Waarom is verbljzondering van het open
baar onderwiJS een mogeliJk programma
punt voor het CDA? Het antwoord 'omdat 

Aileen een voorkeur voor 
bijzonder onderwijs is voor 
het CDA onvoldoende. 

hei CDA al een voorkeur heeft ultgespro
ken voor bijzonder onderwijs' is niet vol
doende, omdat 'voorkeur' 1nhoudt de er
kenning dat er openbaar onderwijs is en 
blljlt. Het gaat erom, of het CDA er naar wil 
streven openbaar onderwijs als zodan1g at 
te schaffen en te doen vervangen door een 
passende vorm van biJzonder onderwijs 
En wei door passend bele1d te voeren. Oat 
gaat een stap verder dan het gemeente
programma-ontwerp van 1981. Daann 
werd immers geen verbod op openbaar 



onderwijs' gegeven, maar eigenlijk slechts 
iets uitgesproken wat al mogelijk was. lm
mers: als genoeg ouders vinden dater een 
biJzondere school moet komen (oak al is 
dat een school met een 'neutrale' identi
teit), dan gebeurt dat gewoon - b1nnen 
bepaalde regels en grenzen. 

Er moeten zeker zwaarwichtige redenen 
zijn, gebaseerd op centrale uitgangspun
ten van het CDA, voor een afschaffing van 
het openbaar onderwijs, dat in de grand
wet, de geschiedenis, de regelgeving, de 
organisatiesen de beleving van de burgers 
zo stevig verankerd ligt. Op zich te
recht wijst het genoemde beleidsplan 
1987/1988 van het CBOO (1986) er op 
(pag. 44) dat verbijzondering van het open
baar onderWiJS een van de drie in de grand
wet geformuleerde pij!ers van de onder
WIJSpacificatie wegneemt. En dat dat moet 
leiden tot een integrale herz1enmg van de 
grondslagen van het Nederlandse onder
WIJSbestel. En daarom acht het CBOO zo'n 
discuss1e van geringe praktische beteke
nis. Over1gens wordt die conclus1e niet 
door ieder in 'het openbare kamp' getrok
ken, zoals blljkt uit het recente prikkelende 
art1kel van Erdtsieck (1987). 

Zijn die zwaarwichtige redenen aan te 
geven? Bij het nadenken daarover moeten 
we ons mijns inz1ens toespitsen op het 
onderscheidende kenmerk, nameliJk de 
publ1eke beheersvorm. Zoals al eerder 
aangegeven, kunnen 'actieve neutraliteit' 
en 'open toegang' 1n princ1pe ook in biJzon
dere scholen worden gereal1seerd en ge
beurt dat in feite ook, zij het in een minder
heid. 

Het lijkt miJ, dater 1nderdaad zwaarwlch
tige redenen ziJn. 
I De eerste en belangrijkste l1gt 1n de 

realisering van het uitgangspunt 'ge
sprelde verantwoordel1jkhe1d'. Kern 
daarvan is immers dat zoveel mogelijk 
de burgers en hun pnvate organisaties 
de zorg voor het rellen en zeilen van de 
samenlevmg op zich nem en. T wee pun
ten lijken me voor de vraagstellmg van 
bel an g. 

188 

OnderwiJS 

De CDA-geschr1ften op dit punt be
klemtonen dat de overheid er mede 
verantwoordeliJk voor is, dat de voor
waarden vervuld worden, waardoor 
het (eventueel opnieuw) nemen van 
verantwoordelijkheid door burgers 
en hun organisaties inderdaad 
plaatsvindt. Men kan stellen dat ook 
voor openbaar onderwijs de Wet op 
de Medezeggenschap voorwaarden 
creeert voor het nemen van verant
woordelijkheid door ouders, mede
werkers en leerlingen; 1n ieder geval 
voor somm1ge inricht1ngselementen. 
En natuurlijk 1s een redenering op te 
zetten over de verantwoordeiiJkheid 
van de burgers voor het beleid van 
het gemeentebestuur. Toch blijft het 
zo dat in ieder geval voor oprichting 
en planning en voor geldbesteding 
de verantwoordelijkheld n1et echt 
door burgers zelf gedragen kan wor
den. De huidige regelgev1ng legt die 
verantwoordelijkheid biJ de (vooral 
lokale) overhe1d. 
Nu zou de redenenng kunnen ZIJn, 
dat de voorwaarden die de centrale 
overheid met betrekking tot stichting 
en instandhoudmg van openbare 
scholen heeft gecreeerd, voldoen 
aan het CDA-uitgangspunt. lmmers: 
ten einde te zorgen dat overal vol
doende openbaar onderwiJS zal be
staan (voor ouders d1e dat onderwiJS 
wensen en in die situaties waar het 
particulier in1t1atlef n1et heeft geleid tot 
stichtlnq van biJzondere - eventueel 
neutrale . - scholen), is een ver
pllchting opgelegd aan het lokaal 
bestuur. Met enige bevoegdheden 
voor de provincie; met medezeggen
schapsregels; met een verplicht1ng 
1n de wet op het basisonderwijs, voor 
gemeentebesturen die eventueel 
traag ziJn om verzoeken van ouders 
te honoreren; met voor het voortge
zet onderWIJS een planningssysteem 
waarm de nat1onale onderwijsorgani
saties en het parlement een rol heb-
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ben en het particulier initiatiel van 
onderop aanvragen voor het 
schoolplan deponeert . Kortom: 
een weliswaarwat ingewikkeld, maar 
toch werkend systeem waarin ver
antwoordelijkheid gespreid is over 
verschillende belanghebbenden Is 
het dan zo' n probleem dat het be
voegd gezag voor zo' n open bare 
school publiek is? Temeer daar 
Schuyer (1983) e.a. natuurlijk gelijk 
hebben als voldoende ouders een 
qua 1dent1teit 1n levensbeschouwelijk 
opz1cht neutrale school wensen, kan 
d1e er - in de loop der Jar en - komen 
en vervalt wellicht de vraag naar 
openbaar onderwijs. Erdts1eck 
(1987) roept daartoe zelfs op. 
Is het wei echt zmvol te streven naar 
het creeren van andere voorwaar
den voor het realiseren van de ver
antwoordelijkheid door het particu
iler init1atief? Het beleven van de 
verantwoordelijkhe1d door betrokke
nen zeit zou well1cht - met behoud 
dus van het pnnc1pe van publiek 
beheer - kunnen worden bevor
derd door verder te gaan op de weg 
van de commissie -ex- art1kel 61. Of 
door u1twerkmg van de suggestie van 
Wallage (1983) voor een gekozen 
lokaall1chaam met grote bevoegdhe
den 1n plaats van het gemeentebe
stuur 

2 In de notie gespre1de verantwoorde
lijkheid' ligt ook het element van het 
zo dlcht mogelijk biJ elkaar brengen 
van offers' en 'baten· en het bevor
deren van de afweging daartussen 
op zo 'laag· mogeliJk n1veau Door 
het f1nanc1enngsstelsel van onze 
scholen - 1n 1eder geval basisscho
len en scholen voor de eerste lase 
van voortgezet onderWIJS - is er biJ 
degenen die 1n het stelsel van verant
woordelijkheden een rol hebben. 
e1geni1Jk helemaal geen sprake van 
die afweg1ng. Als een school een
maal gesticht 1s en draait, worden aile 

kosten vergoed. Het komt voor (refor
matorische scholen') dat het particu
lier in1tiatief in een startperiode offers 
brengt, maar dan toch altijd met uit
zicht op volledige subsidie als de 
levensvatbaarheid bewezen is. Ook 
gemeenten en nationale onderwijs
organisaties behoeven geen afwe
ging tussen offers en bat en te maken. 
Althans niet in de financiele zin. En 
'baten' in de zin van een zo goed 
mogelijke cobrdinatie van het geheel 
van het aanbod aan onderwijsvoor
zieningen in een bepaalde regio wor
den door het stelsel van nationale 
plann1ng 1n het voortgezet onderwiJS 
nauwelijks nagestreefd; daartoe be
staan ook weiniq pnkkels 

We kunnen stellen dat de verantwoor
delijkheid voor stichting en beheer op 
z1ch zeit wei redelijk gespreid is (hoewel 
voor voortgezet onderwiJS met een erg 
grote nadruk op het nat1onale niveau) 
maar dat in d1e verantwoordelijkheid het 
centrale element van de intensiteit (de 
mate waann verantwoordeliJkheid 
wordt beleefd in het afwegen van baten 
en offers) slecht aanwezig IS. Zie daar
voor het rapport ·Gespreide verant
woordelijkheid' (CDA; 1979). En dat 
komt doordat de gelijkheld van open
baar en biJzonder onderWIJS in de histo
nsche ontw1kkel1ng is vertaald in een 
volledige f1nancienng op centraal nl
veau. We zien h1er dat de kwest1e van 
het publ1ek beheer direct is verbonden 
met de gegroeide 1nterpretatle van de 
(gesubsidieerde) VriJheid van onderWIJS 
en met de centrale bepal1ng van bele1d 
en met de hu1ver voor decentralisatie 
van bele1d en plann1ng 
Wallage ze1 het heel pregnant 'De e1s 
slechts uitvoenng te decentraliseren 
heeft bovendien plann1ngsstructuren 
doen ontstaan die een werkelijke reglo
nale afweging onmogeliJk maken. U1t 
angst dat de ander het over JOU te 
zeggen zou knjgen ZIJn structuren ont
staan waann, lokaal en regionaal be-
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zien, niemand meer wat te zeggen 
heeft' (In Hollanders en Willemsz; 1986; 
bladzijde 41 ). En vanuit het beg rip 'in
tensiteit' gezien zou ik er aan willen 
toevoegen niemand hoeft ook wat te 
zeggen ten aanzien van de afweging 
van bat en en offers, want ieder verkrijgt 
toch wei z'n evenredige deel. 
De hele kwestie van het publiek beheer 
van het openbaar onderwiJS is dus niet 
op zich zelf staand te behandelen - laat 
staan te veranderen - vanwege de 
onlosmakelijke verbinding met de an
dere elementen in de verhouding open
baar en bijzonder onderwijs. Die sa
menhang wordt ook treffend zichtbaar 
rn de interviews van Mentink en Akker
mans (1986) met topfunctionarissen 
van de vrer nationale onderwijskoepels. 
Mijn conclusie is dat er een betere en 
vooral intensere spreiding van verant
woordelijkheden nastrevenswaardig rs. 
Maar . . die kan niet nagestreefd wor
den door aileen maar te sleutelen aan 
het publiek beheer van het openbaar 
onderwiJs als zodanig. Bekostiging, 
planning en cobrdinatie zijn er in hun 
huidige systemen direct mee verbon
den. Het CBOO (1986) r,eeft gelijk ver
biJzondering van openbaar onderwrjs 
kan niet zonder herbezinnmg op de 
pacifrcatie als zodanig .. 

If Een tweede reden om de vraag boven
aan deze paragraaf bevestrgend te 
beantwoorden ligt in een combmatre 
van twee constatermgen. namelrJk: 
1 Het CDA streeft - met anderen -

naar terugtreden van de overheid op 
die terreinen waar dat mogelrJk rs. 

2 Uit het pure bestaan van een meer
derheid van biJzondere scholen blrJkt 
dat op het terrern van bestuur en 
beheer van scholen aanwezigheid 
van de overheid niet noodzakeliJk is 
om onderwijs te genereren. 
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Ergo terugnemen varl overherdsver
antwoordelijkheid en in handen leggen 
daarvan bij betrokkenen zelf past goed 
rn het CDA-denken 

Onderwqs 

Ill Een derde reden ligt erin, dat in het 
bestuur en beheer van het biJzonder 
onderwijs bewezen wordt - zij het met 
de kanttekeningen ten aanzien van de 
mtensiteit die 1n I werden gemaakt - dat 
burgers de verantwoordelijkheid ook 
met plezier willen nemen en daar tijd, 
energie en soms ook geld in willen 
steken. Hetgeen ook - gemeten in 
besteedcollectiefgeld- zuinigerisdan 
publrek bestuur en beheer. Verbijzon
dering van openbaar onderwijs leidt tot 
bezuiniging en - belangriJker - tot 
grotere betrokkenheid van burgers. 

Redenen genoeg miJns rnziens om serreus 
nate den ken over de vraag hoe verbiJzon
dering van openbaar onderwijs zou kun
nen worden bereikt Oat kan niet simpel 
door een ·verbod'. Daarvoor is de samen
hang met andere elementen uit de onder
wijspacificatie te sterk Daarom moet die 
samenhang in de volgende paragraaf cen
traal staan 

Grondwetswijziging 
Leune geeft in het reeds genoemde over
zrchtsartikel aan, dater ook in de krrng van 
voorstanders van openbaar onderwiJS al 
tientallen Jaren lang ideeen zrJn geopperd 
om te komen tot een grotere mvloed van 
voorstanders van de openbare school op 
bestuur en beheer Lousberg in 1929, Den 
Boer in 1938, SOAP in 1935. Bannrng in 
1940 en 1932, De Roos omstreeks 1940. 
de Vereniging VolksonderwiJS 1n 1949. 
Oaalder in 1946, Stellrnga in 1973. Ook 
Leune geeft aan dat die drscussre nret tot 
doorbraak heeft geleid JUISt vanwege de 
samenhang met de grondwettelijke ver 
plichtmg en de centraltsatie aangaande de 
planning en financrenng. Oezelfde consta
teringen zren we uitvoerig gedocumen 
teerd ook biJ Mentmk en Akkermans 
(1986) 

Het lijkt mrJ. dat zolang de koppelmg 
mtact bliJft tussen 
- de grondwettelijke verplrchting dat 

voorzren dlent te worden 1n openbaar 
onderwiJS. 
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~ de fmanc1ele gelijkstelling tussen open
baar en biJzonder onderWIJS met aile 
u1tgewerkte consequenties voor plan
nmg, financieri ng en inhoudelijke regel
gevmg ... verbijzondering van open
baar onderwijs niet echt is te regelen, 
althans n1et 'af te dwingen'. 

Wei zou het doel nagestreefd kunnen wor
den door de zinsnede uit 'Uitzicht' over de 
voorkeu r voor biJZonder onderwiJS te verta
len in beleid, dat ik even aanduid als 'be
moed1g1ngsbeleid'. Oat zou bijvoorbeeld 
kunnen inhouden: 
~ grotere vriJheid voor besteding van 

geld door biJZondere scholen, gekop
peld aan het op bredere schaal moge
lijk maken van extra-inkomsten; 

~ hogere uitkenngen voor bijzondere 
scholen; op zich is dit een aantast1ng 
van de gebruikelijke interpretatie van 
financiele geliJkstelling, maar politiek te 
verdedigen als premienng van particu
lier init1atief en als uitbouw van de reeds 
bestaande vergoedingen voor beheer; 

~ biJ stichting en opheffing niet in al te 
precieze zin !etten op 'evenwichtige' 
spreiding over de zuilen, maar bevoor
delen van biJzondere scholen (let wei 
niet per se confessionele scholenl). 

Door dergelijk 'bemoedigingsbeleid' zal 
de lust het grondwetteliJk recht op te eisen, 
well1cht toenemen. En daardoor wordt de 
·garantlefunclie' van openbaar onderwijs, 
zoals het CBOO (1986) die zo sterk bena
drukt, minder noodzakelijk. 

M1j't:Junkt dat voor dergelijk bele1d grond
wetsw1jz1ging n1et nodig 1s. Wei is er sprake 
van wiJziging in de interpretatie van 'van 
overheidswege' en van 'in een voldoend 
aantal scholen'. En natuurlijk is een derge
liJke interpretatiewiJZIQing politiek zeer ge
voellg. AI is het maar, omdat het beladen 
begnp 'richting' niet meer zo goed bruik
baar IS of op z' n minst verder geherdefi
nteerd moet worden (zie het advies van de 
OnderWIJSraad van 1 mei 1985 en sommi
ge reacties daarop). lmmers, als het 'be
moedig1ngsbele1d' ertoe zou leiden dat 
meer groepen ouders eigen verantwoor-
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delijkheid nemen (en dat is politiek voor het 
CDA een belangrijk doell), zou dat weleens 
kunnen gaan betekenen dat het palet aan 
scholen veelkleuriger word!. De bestaande 
getalsnormen voor stichting en opheffing 
dwingen tot compromissen (op zich 66k 
goedl), maar toch zullen er nieuwe 'richtin
gen' ontstaan. Mengvormen van levens
beschouwelijke, pedagogische, onder
wijskundige, cultureleen sociale keuzen .. 
soms zeer geprofileerd, soms met duidelij
ke compromissen (samenwerkingsschool, 
i nterconfessioneel). 

Het is op deze plaats in het betoog nuttig 
er nog eens op te wijzen dat het COA de 
voorkeur heeft voor de bijzondere school; 
niet om daarmee per se het confessioneel 
onderwijs uit te breiden. Wei om het be
staansrecht ervan te garanderen. Wei om
dat zelf-gestichte scholen een uitdrukking 
zijn van politieke idealen. 

En als 'bemoedigingsbeleid' ertoe zou 
leiden dater meer bijzondere scholen van 
allerlei snit komen, maar daarbij zouden er 
in sommige streken minder zijn van rooms
katholieke of protestants-christelijke aard 
zoals we die nu kennen? Mijns inziens zou 
het politieke antwoord van het CDA moe
ten zijn: 
~ 'goed dat velen verantwoordelijkheid 

nemenl' 
~ 'gezien onze eigen CDA-herkomst en 

onze grondslag: Jammer dat het r. k.- en 
p.c.-onderwijs minder floreert dan 
vroeger, maar als politieke partiJ kun
nen en willen wij die bloei niet afdwin
gen, wei de voorwaarden scheppen'. 

Oat vele CDA-ers (onder wie ik zelf) bewust 
kiezen voor confessioneel onderwijs en 
daaraan tijd en energie geven, betekent 1n 
1987 mijns 1nziens hetzelfde als 1n 1878: 
werk er zelf aan en vraag de staat de 
voorwaarden te creeren. Aileen: de sa
menleving, waarin aan 'vrij', 'eigen' on
derwijs gewerkt wordt, is drastisch veran
derd. 

Bewust formuleerde ik dat door bemoe
digingsbeleid het doe I 'nagestreefd' (en 
niet bereikt) kan worden. lmmers, de 
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grondwettel1jke 'vangnetverplichting' bi1Jft 
bestaan en instandhouding van openbare 
scholen bliJft mogelijk voor princip1ele 
voorstanders van onderwiJS met de karak
teristleken van dat onderwijs, zoals ook het 
CBOO (1986) het als 'zuil' defmieert. 

In wezen heeft Van Schoten (1986) ge
IIJk 'Het omzetten van open bare scholen in 
biJzondere is ... geen vorm van privatise
ring, zolang n1et het financieel risico en het 
kwaliteitsniveau in handen worden gelegd 
van het privaatrechtelijk schoolbestuur 
Noch de overheid, noch het bijzonder on
derwiJS wensen d1e mogelijkheid trouwens 
te overwegen'. 

MiJn conclusie IS dat zonder grondwets
wijziging als zodanig er wei het een en 
ander kan worden verbeterd aan 'sprel
ding van verantwoordelijkheid' (u1tdiep1ng, 
medezeggenschap, etc.; 'bemoedigings
beleid'). Maar een belangr1jke verandering 
in de mtens1teit van de verantwoordelijk
held van de baten/offers-afweg1ng op zo 
laag mogelijk niveau IS niet mogelijkzonder 
de onderWIJSpacificatie, zoals die in 70 jaar 
is uitgewerkt, opn1euw te bezien. 

Een andere benadering? 
Een meer pr1ncipiele aanpak ('verbod' van 
openbaar onderWIJS) heb ik in hoofdlljnen 
geschetst in het genoemde art1kel 1n CD
Verkenningen van zomer 1985. De centra
le elementen zijn: 
a De verwijzmg naar 'van overheidswege' 

in art1kel 23 van de grondwet verdwljnt. 
De 'aanhoudende zorg' van de over
heid voor het onderwiJS biiJft gehand
haafd, maar wordt voor wat betreft stich
tmg en beheer geregeld in 

b Een 'Wet op stichting en beheer van 
onderWIJSinstellmgen' die vastlegt 
1 Aile scholen in ons land gaan uit van 

een privaatrechteliJke rechtsper
soon. 

2 De medezeggenschap in die prlvaat
rechtelijke rechtspersoon. voor wat 
betreft medewerkers, oudere leerlm
gen. vertegenwoordigers van maat
schappelljke groepermgen. met biJ-
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zondere aandacht voor de bevoegd
heden van de professionele uitvoer 
ders. 

3 Regels 1n verband met openbaarhe1d 
(verslagen, plannen. budget, verga
deringen, pers) en gedeta1lleerdheid 
van te publiceren Jaarverslagen en 
dergelijke. 

4 De verpl1chting dat de prlvaatrechte
IIJke rechtspersoon zich aanslu1t biJ 
een reg1onaal overlegorgaan van 
rechtspersonen dat 'interzuila1r' (die 
term is dan nietmeervan toepassmgl) 
1s samengesteld en dat de taak heeft 
het aanbod van onderWIJSvoorzlenln
gen in de reg1o - die n1ette kle1n moet 
zijn - te cobrdineren Het overlegor
gaan dient een 'verklanng van erken
nmg· af te geven opdat een rechts
persoon r1jkssubs1die kriJgt voor een 
school. Het afgeven van zo'n verkla
ring mag niet tegengehouden wor
den, mdien aan wettelijke, wat miJ 
betreft erg \age min1mum-normen 
van aantallen te verwachten leerlln
gen wordt voldaan Te bepalen v1a 
het nu bestaande handtekeningen
mechanisme en door vormen van 
directe meting van de vraag naar 
onderWIJS ( eventueel door vormen 
van verk1ezing). Voor het cobrdme
ren formuleert de wet spelregels in 
termen van prmcipes, zoals 'garan
deren van rechten en mogeiiJkheden 
van minderhe1dsgroepen' en 'posl
tief staan tegenover pluriformiteit die 
gevraagd wordt', etc. De OnderwiJS 
raad zou kunnen worden omge
vormd tot een beroeps- en bemidde
lingsmstantie (zo1ets als de Onderne
mingsraadkamer biJ het Amsterdam
se Gerechtshof) die belangriJke ult
spraken zal moeten doen. 

5 De verplichting voor het provmcie
bestuur de bedoelde reg1onale over
legorganen te creeren. van admin1 
stratieve en minimale fmanciele 
ondersteunmg te voorzien, en waar 
nodig cobrdmerend te werken tussen 
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de overlegorganen 
6 Een 1nspann1ngsverplichtlng voor het 

College van Burgemeester en Wet~ 
houders te bevorderen dat 1n de ge~ 
meenten voldoende pnvaat~rechteliJ~ 
ke rechtspersonen optreden ter1 
emde 1n voldoende aanbod aan on~ 
derWIJS te voorz1en. Let wei geen 
verpl1chtmg biJ falend mill alief zelf een 
school te st1chten. 

7 Regelingen voor subs1dienng van de 
erkende scholen door de riJksover~ 
held Van groat belang is dat d1e 
subs1dieregels zodan1g ziJn dat be~ 
vorderd word! dat men offers en ba 
ter1 afweegt. Oat betekent voor miJ 1n 
1eder geval 
a VorhoudingsgeWIJS hogere subs1~ 

die voor grotere scholen (bas1s: 1 e 
lase VO). tene1nde te bevorderen 
dat men n1et te snel van de mm1~ 
mum~normen gebru1k maakt. 
maar poogt tot onderwijskundlg 
beter werkbare comprom1ssen te 
komen. 

b Subsidies die aileen de noodzake~ 
liJke bas1skosten (personeel, ge~ 
bouw. mmrmale u1trusting) dek~ 
ken. met daarnaast du1delijke re~ 
gels voor het stimuleren van aan~ 
vullende su bs1dles van ouders, 
st1cht1ngen. kerken. gemeenten, 
bedriJven: ook weer om de intens1~ 
te1t van de verantwoordel1jkhe1ds~ 
belevmg te bevorderen. 

c Een u1twerkmg van de ·aanhou~ 
dende zorg' voor de inhoudelijke 
kwal1tell v1ndt plaats 1n een stelsel 
van deugdel1jkheidse1sen ZIJnde 
subs1dievoorwaarden betreffen~ 

de 
- kwal1f1cat1es van personeel: 
- e1sen betreffende emdter~ 

men. examenregel1ngen. toe 
lat1ngs~ en doorstrommgsre~ 

gels. d1plomenng (output~kwa 
iltelt) 

- e1sen betreffende te geven 
vakken. nate streven algeme~ 

ne doelen, te behandelen on~ 
derwerpen (input~kwaliteit). 

Deze inhoudelrjke subsidre~ersen 
d1enen wat miJ betreft strikt ge~ 
handhaafd te worden (een sterke 
mspect1e dus, met ook h1er strakke 
regels voor verlies van subsid1e, 
met een beroepsinstant1e). Maar 
de regels hoeven niet op alles 
betrekk1ng te hebbenl Wat gere~ 
geld wordt, d1ent echter prec1es 
geregeld te worden U1teraard 
verd1ent d1t onderwerp nadere uit~ 
werkmg, ook 1n verband met· rent~ 
meesterschap dat ook h1er1n tot 
u1tdrukking wordt gebracht. Zo 
ook onderwerpen als 
- de wiJze waarop deze inhou 

delrjke su bsrdie~eisen tot stand 
komen: 

- de mogel1jkhe1d d1e miJns m 
z1ens het Mmisterie moet hou~ 
den om extra doelsubs1dles te 
blijven geven, ten emde op 
nat1onaal n1veau gevoelde 
pnonte1ten te st1muleren: 

- het verloop van de subs1dles 
(Min1sterie~rechtspersoon; of 
v1a de regionale organen? Of 
v1a de gemeente die een lump~ 
sum krijgt naar rato van het 
aantal kinderen? etc). 

Wells het nod1g kort in te gaan op punt b. 
bas1ssubs1die en andere bijdragen en wei. 
omdal daar gemakkeliJk misverstanden riJ~ 
zen. Uit de voorafgaande beschouwmgen 
1s miJns 1nz1ens gebleken dat werkel1jke 
mtens1vering van de verantwoordelijk~ 

he1dsbeleving 66k te maken heeft met f1~ 

nanc1ele afwegmg per mdlvidu en per 
groep. En hoewel deelementen 1 tim 6aen 
6c een veel sterkere 1mpuls geven dan 
bemoedigmgsbelerd'. is toch ook te over~ 

wegen m hoeverre de financiele verant~ 
woordelijkhe1d gespreid kan worden. Men 
zou - ter uitwerkmg van het element 6b -
kunnen denken aan het volgende sys~ 

teem. 
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Als een school door het regionale or
gaan erkend is en voldoet aan subsidie
elsen, krijgt de school een bedrag dat 
net voldoende is om te kunnen overle
ven, maar meer ook niet. 
Zeg 80 a 85% van de huid1ge omzet van 
een school, inclusief salarissen (om de 
gedachten te bepalen 80 a 85% van 
circa een mlljoen bij een basisschool). 

2 De beheerswet geeft limitat1ef aan uit 
welke andere bronnen een rechtsper
soon inkomsten mag verwerven en ook 
tot welk max1maal percentage van een 
genormeerde, wettelijk bepaalde om
zet. Deze bepalingen zijn erg belangrijk 
om eenzijdigheden te voorkomen en 
sol1dariteit te bevorderen lk kan deze 
gedachte hier niet geheel uitwerken, 
maar geef aileen enige ideeen 

3 Maximaal 8 a 1 0% van ouderbiJdragen 
(inhetvoorbeeldcircafl100.000,- van 
de ouders van circa 180 kinderen). 

4 Maximaal 5 a 7% uit sponsoring (met 
regels om te grote invloed op het leer
plan in te dammen). 

5 Maximaal 5 a 7% uit giften van niet
commerciele derden. Met name denk ik 
daarbij aan 1deele groepen, zoals vroe
ger de Unie-collecte Nederlandse scho
len hielp, maar ook bijvoorbeeld een 
steunorganisat1evoor lslamitisch onder
wiJS, voor de bevordering van gezond 
gedrag. voor de bevordering van mi
lieu-onderWIJS, etc. 

6 Maximaal8 a 12% uit gemeentelijke en/ 
of provmciale subs1dies. Omdat de dub
belrol van de gemeente verdw1jnt en het 
hele element van de fmanciele gelljkstel
lmg geen rol meer speelt. IS er meer 
ru1mte voor gemeenteiiJk bele1d. 

7 Maximaal 8 a 10% uit e1gen geldwer
vmgsactlvitelten v1a act1es, contract
onderWIJS, verkoop. verhuur van ruimte 
en andere d1ensten. 

8 Aldus word\ toegestaan dat een school 
max1maal zo'n 40% van de omzet ver
werft u1t n1et-bas1ssubs1die TerWIJI dat 
nodig 1s voor 20 a 15%. Zodat een 
school veel ruimte voor keuzen heeft. 
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biJVOorbeeld geen sponsor1ng wil, maar 
accent legt op gemeentesubsidies Of 
wein1g of geen ouderbijdragen. Etc. Er 
komt ook meer ruimte voor gemeentel1jk 
beleid. 66k in verband met solidariteit 
met kansarmen, omdat er geen ver
plichte doorberekening naar aile scho
len meer is. 

Natuurlijk dient over een dergelijke ge
dachte nog veel gediscussieerd te worden 
en ZIJn er bezwaren Maar in pnncipe is 
aldus een intens1vering van de verantwoor
delijkheldsbeleving en een spreiding daar
van te realiseren, die mijns inziens meer 
recht doet aan de bedoeling van 'vrij onder 
wijs' en aan CDA-uitgangspunten. 

Mogelijke bezwaren 
lk noem enige van de belangr1jkste: 
1 Er is grondwetswijziging nodig op een 

h1storisch erg gevoelig punt (vergelljk de 
moeizame debatten in 1975-1976 over 
de tekstWIJzigmgsvoorstellen van Van 
Kemenade) en dat zal vee I tijd en discus
sie vragen, die in de komende jaren 
well1cht beter besteed kunnen worden 
(vern1euwmg beroepsonderwijs, ver
nieuwmg eerste lase voortgezet onder
WIJS, uitwerking van de vern1euwing van 
het basisonderWIJS). 

2 In een dergel1jke wet als de voorgestelde 
IS geen echte opvanggarantie in te 
bouwen voor die situaties. waarin het 
particulier initiatief faalt, ondanks de in
spannmgsverplichting van Burgemees
ter en Wethouders. zoals ik die voorstel
de. Hoewel de kans miJ klein lijkt, dater 
gemeenten komen waar geen onderwiJs 
meer zou worden aangeboden. mag 
men toch verwachten dat velen grate 
moeite zullen hebben met het afschaffen 
van de ·zorgplicht' van de overhe1d op 
dit punt. Eventueel zou men de provin
cie toezicht kunnen Iaten houden, even
tueel met sanct1es voor de gemeentebe
groting. 

3 De bekost1gingskant van het voorstel 
moet verder uitgewerkt worden, maar 
het aangegeven prmcipe zal zeker be-
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zwaren oproepen. BIJVOorbeeld 
- Werkt het commerc1alisering van on

derWIJS voor leerplichtigen 1n de 
hand? (Neen voor erkenn1ng is 
·geen w1nstoogmerk' voorwaarde.) 
KriJgen sponsors te grote 1nvloed? 
Is er slnJdigheld met het lnternationa
le verdrag dat pnmai r onderw1js kos
teloos moet ZIJn? (Jundisch niet, om
dat de basissubs1die het functlone
ren van scholen garandeert; er kan 
- en moet miJns inz1ensl - een op
vangbepal~ng zijn dat scholen ver
plicht ZIJn een solidariteitsregel~ng te 
treffen: eventueel kan men ook den
ken aan een gemeentelijke opvang
regellng zoals huursubsidies.) 

- Word! vorming van elitescholen in de 
hand gewerkt? Hoe moet het met 
binnenstadsscholen en etnische 
minderheden? (De voorgestelde 
maxima dempen miJns inziens de 
verschillen d1e zullen ontstaan, vol
doende, maar ongetwijfeld 1s juist op 
d1t punt zorgvuldige nadere door
denk~ng nod1g. 

4 ZIJn er garant1es voor de bloe1 van het 
confess1onele onderwijs en de hu1dige 
pos1t1es? Zullen de bestaande sterke 
pos1ties van de r. k.- en p.c.-schoolbestu
ren n1et afbrokkelen 1n de concurrentie? 
MIJn antwoord garant1es ZIJn er n1et: op 
somm1ge plaatsen zal een historisch ge
groelde sterke positie door vormen van 
d1recte met1ng en door het onderhande
len 1n de regionale organen 1nderdaad 
afbrokkelen, indien het schoolbestuur er 
n1et 1n slaagt een duideliJke en gewenste 
1dent1te1t en kwal1te1t aan te bieden. lk 
v1nd dat geen probleem: liever een 'neu
traal-bijzondere' school die werkeliJk 
door de vragers gedragen word\ en d1e 
u1tdaagt tot het nemen van bestuursver
antwoordelijkheld. dan een p.c.- of 
r. k. school met voornameliJk een fac;:ade 
en een bestuur dat vooral bezig IS men
sen d1e de grondslag niet onderschriJ
ven, te weren ... Het is waar dat veel 
U1!1ngen u1t de kring van het confess1o-

neel onderwijs erg defensief lijken en 
verwijten uitlokken van 'machtspolitlek', 
'corporat1sme' en dergelijke. Mij dunkt 
dat we 1n het confessioneel onderwijs 
met de groteervanng en het grote poten
tieel aan vriJwilligers de confrontatie met 
grotere verantwoordelijkheld, concur
rentle, gemeenschappelijke zorg voor 
het totaal. financiele afwegingen en der
gelijke aan kunnen en ook aan moeten 
willen ... Maar garanties voor succes 
zijn er niet. 

5 Benadrukken van de privaatrechtel1jke 
rechtspersoon als a an b1eder van onder
wiJS en dus als eerste drager van de 
verantwoordelijkheid heeft de bedoe
ling de pluriform1te1t te bevorderen. Zul
len de voorgestelde cobrdinatle-lnstru
menten (erkenningsmechanismen, re
glonaal orgaan, provinc1e) voldoende 
ziJn om te komen tot een hanteerbaar 
stelsel? Met niet te veel kleine scholen? 
Met een voldoend gespreid net van 
voorzien1ngen voor mavo en lbo? Met 
flexibel beroepsonderwijs? Garanties 
ZIJn niet te geven. Maar ook nu reeds ziJn 
er 1n het algemeen genoeg 'aanbie
ders'. En in het voorstel wordt het bestu
ren van scholen u1tdagender, moeiiiJker, 
maar ook 'leuker'. 
Eventueel zou nog een verplichte aan
sluiting bij een nationale organisatie kun
nen worden overwogen (nu vanwege de 
Commiss1es van Beroep) tene1nde nog 
een cobrdinatie-instrument te creeren. 

6 Vanu1t openbaar onderwiJS hoe kan on
derwijsbeleid zo nog aansluiten bij an
der gemeenteliJk bele1d (bijvoorbeeld 
sport)? 
Ook op dit punt ziJn er 1n mijn voorstel 
m1nder garanties: wei mogelijkheden VIa 
overleg, subsidies van gemeenten, re
gionale cobrdinatie. 

7 De consequenlies voor wetgev1ng en 
voor het functioneren van het Ministerie 
van OnderwiJS en Wetenschappen zijn 
niet goed te overzien zonder verdere 
uitwerk1ng. 

8 Binnen het katholiek onderwijs l1gt de 
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verhouding tussen schoolbestuur en 
kerk (en de koepelorganisatie) anders 
dan bij het andere georganiseerde biJ
zondere onderwijs vanwege kerkrech
telijke bepalingen. De. voorgestelde 
ideeën sluiten niet preeJes .aan btJ de 
gegroeide relatie tussen r.k .-scholen en 
de NKSR 

Het is duidelijk men kan niet een systeem 
hebben waarin 'gespreide verantwoorde
lijkheid ' sterker centraal staat en daardoor 
ook gedecentraliseerd en gedereguleerd 
wordt en tegelijk de zekerheden van het 
minutieus-gepacificeerde en dus centralis
tische huidige systeem handhaven! 

Tenslotte 
Het voorgaande is niet meer dan een ver
kenning naar realiseringsmog~IIJkhe?en 
van 'gespreide verantwoordelijkheld lil 

bestuur en beheer van onderWIJS v&nuJt de 
vraag of en hoe openbaar onderwiJS als 
overheidsbestuurd onderWIJS valt te verb iJ
zonderen Vanuit de gedachte dat biJZOn
der bestuur (dat wi l zeggen privaatrechte
lijk) op z'n minst dichter ?ij gerealiseerde 
gespreide verantwoordeliJkheld ltgt 

De verkenning leert mtJnS tnztens dat er 
binnen de geldende grondwelsinterpreta
tie wel het een en ander valt te doen 
(bemoedigingsbeleid) Maar dat zal poli
tiek niet eenvoudig zijn. En het IS miJnS 
inziens de vraag of een wezenlijke verbete
ring zo te bereiken valt Immers, een we
zenlijke intensivering van de afwegtng van 
offers en baten en van de reikwijdte van 
beslissingen kan niet worden gerealiseerd 
(in politieke, dat wil zeg.~en voorwaarden 
creërende zin I) zonder ook verandenngen 
aan te brengen in definancieringsstructuur 
en in de wijze van planning Daardoor komt 
ook de wijze van bestuur en beheervan het 
huidige bijzonder onderWIJS tn discussie, 
ook en voo ral de organisatie op landeliJk 
niveau. . 

Al met al dus een ingrijpende zaak dte 
uitvoerige discussie en overweging vraagt, 
althans indien het op het eerste geztcht de 
moeite waard lijkt de verkende real tse-
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ringsrichtingen van een politiek ideaal na
der te exploreren. Het lijkt mij dat het CDA 
zich die moeite mag geven . 
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Europa 

Mr. drs. CS. Pisuisse 

Nogmaals de 
Europese Akte 

Het uiteindelijke oordeel van de Europese 
Akte zal afhangen van de praktijk in de 
komende jaren In het ianuarinummer van 
ditbladkraakte drs. H.J. Ydode 'Europese 
Akte ' genadeloos af, aldus C.S. Pisuisse. 
Hij sprak van 'bar slechte en destructieve 
wetgeving ' en wierp de vraag op of de 
Tweede Kamer er niet beter aan gedaan 
zou hebben de Akte te verwerpen In dit 
nummer een reactie hierop van Pisuisse. 
Ydo doet geen recht aan de Europese 
Akte. 

In december 1985 hebben de Lidstatenten 
langen leste overeenstemming weten te 
bereiken over een aantal belangrijke wijzi
gingen in het EEG-Verdrag, 'Europese 
Akte' genoemd 1 Het is de bedoeling dat 
de Gemeenschap hiermee uit een impasse 
kan worden geholpen Tegelijkertijd zal 
ook de Europese Politieke Samenwerking 
(EPS) voor het eerst geregeld worden in 
een aparte verdragstekst Deze draagt 
slechts een 'codificerend ' karakter, zodat 
er inhoudelijk met betrekking tot de EPS 
niet veel verandert 

Niet vergeten mag worden dat Neder
land met vier grote (Shell , Philips, Unilever, 
Akzo) en talloze kleinere multinationals re
latief het meest internationale land van 
Europa vormt De uitvoer van goederen en 
diensten schommelt rond de 60% van het 
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bruto natonaai produkt Zonder overdrij-
." 

ven kan worden gesteld dat de export een 
aanzienlijk deel van de kurk vormt waarop 
de nationale economie drijft In 1985 werd 
voor een recordbedrag van f 225 miljard 
aan goederen naar het buitenland geëx
porteerd Per saldo richtte de export zich 
voor ruim 70% op de EG-partners. In het
zelfde jaar bedroeg de importf 215 miljard, 
waarvan 55% afkomstig was uit de EG. 
Ook qua buitenlandse investeringen 
neemt Nederland een vooraanstaande 
plaats in. Na de Verenigde Staten en Groot
Brittannië komen we zelfs op een derde 
plaats. 

Met deze gegevens voor ogen is het niet 
zo verwonderlijk dat er weinig belangrijke 
politieke vraagstukken zi jn waarover zo 
eenduidig wordt gedacht als de noodzaak 
van een verdergaande Europese integra
tie. De totstandkoming van één gemeen
schappelijke Europese markt is voor Ne
derland met zi jn open economie van 
levensbelang. Voor sommige andere Lid
staten gelden mogelijk heel andere priori
teiten. Het CDA-verkiezingsprogramma 

Mr. drs. CS. Pisuisse (1957) is als wetenschappelijk assislenl 
verbonden aan de vakgroep Europees/economisch recht 
van de Faculleit der Reehlsgeleerdheid van de RU Gronin
gen. Voorts is hij secretaris van de CDA-afdeling Haren. 

1 'De Europese Akle' , Traktatenblad 1986, 63 (19626) 
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Mr. drs. CS PISUISSe 

Nogmaals de 
Europese Akte 

Het uitemdel1jke oordeel van de Europese 
Akte zal afhangen van de prakt1jk in de 
komende ;aren In het 1anuannummer van 
d!lbladkraaktedrs. HJ Ydode 'Europese 
Akte' genadeloos at, aldus CS Pisuisse. 
H1; sprak van 'bar slechte en destruct1eve 
wetgev1ng · en w1erp de vraag op of de 
T weede Kamer er n1et beter a an gedaan 
zou hebben de Akte te verwerpen In d!l 
nummer een react1e h1erop van P1suisse. 
Ydo doet geen recht aan de Europese 
Akte. 

In december 1985 hebben de Lid staten ten 
Iangen leste overeenstemming weten te 
bere1ken over een aantal belangrijke wiJzi
Qingen in het EEG-Verdrag. 'Europese 
Akte' genoemd 1 Het 1s de bedoeling dat 
deGemeenschap hiermee uiteen impasse 
kan worden geholpen. Tegelijkertijd zal 
ook de Europese Polit1eke Samenwerking 
(EPS) voor het eerst geregeld worden 1n 
een aparte verdragstekst. Deze draagt 
slechts een 'cod1ficerend' karakter, zodat 
er 1nhoudeiijk met betrekk1ng tot de EPS 
n1et veel verandert. 

Niet vergeten mag worden dat Neder
land met vier grote (Shell. Philips, Unilever, 
Akzo) en talloze kleinere multinationals re
latlef het meest internationale land van 
Europa vormt. De uitvoer van goederen en 
d1ensten schommelt rond de 60% van het 

bruto natonaal produkt. Zonder overdnJ
ven kan worden gesteld dat de export een 
aanzienlijk deel van de kurk vormt waarop 
de nat1onale econom1e drijft. In 1985 werd 
voor een recordbedrag van f 225 miiJard 
aan goederen naar het buitenland geex
porteerd Per saldo richtte de export zich 
voor ruim 70% op de EG-partners In het
zelfde Jaar bedroeg de 1m port f 215 miljard. 
waarvan 55% afkomstig was uit de EG. 
Ook qua bu1tenlandse mvesteringen 
neemt Nederland een vooraanstaande 
plaats 1n Na de Verenigde Staten en Groot
Bnttannle komen we zelfs op een derde 
plaats. 

Met deze gegevens voor ogen 1s het n1et 
zo verwonderiiJk dater we1n1g belangnjke 
polit1eke vraagstukken ZIJn waarover zo 
eenduidig word! gedacht als de noodzaak 
van een verdergaande Europese integra
lie. De totstandkoming van een gemeen
schappelijke Europese markt is voor Ne
derland met zijn open economie van 
levensbelang. Voor somm1ge andere Lid
staten gelden mogeliJk heel andere priori
teiten. Het CDA-verkiezingsprogramma 

Mr drs C S P1Su1ssc ( 1957) IS als wetenschappei.Jk ass1stent 
verbonden aan de vakgrocp Europees/ecollOrnsch recht 
van de Faculte1t der RechtsgeleercJhe1d van de RU Gronrrl
gen Voorts IS hiJ secretat~s van de CDA-afdel1ng Haren 

I De Europcse Aktc Traktatenblac11986. 63 (19626) 



'Uitzicht' laat aan duidelijkheid dan ook 
niets te wensen over. In een apart aan 
Europa gewijde paragraaf wordt een 
krachtig pleidooi gehouden voor de Euro
pese samenwerking en eenwording waar
van de EG de belichaming is. Aileen al 
vanwege het belang dat Nederland heeft 
bij de EG, verdient de verdragswijziging 
ons aller aandacht. 

Wanneer we de Akte toetsen aan de 
vanuit Nederlandse optiek meest wenselij
ke situatie, kan men net als Ydo snel tot de 
conclusie komen dater van enige substan
tiele vooruitgang nauwelijks sprake is. Het 
is echter de vraag of dit 'fair' is. De politieke 
realiteit maakt een grote sprang voor
waarts nu eenmaal onmogelijk. Met een 
opmerking die men misschien eerder van 
zijn voorganger zou hebben verwacht, ver
geleek premier Lubbers het integratiestre
ven eens met het fietsen door mul zand. 
Waar het om gaat is of de Akte, beoordeeld 
vanuit het moeizame proces waarbinnen zij 
tot stand is gekomen, tach als een stapUe) 
in de goede richting kan worden be
schouwd. 

Om hierover te kunnen oordelen is het 
noodzakelijk om enige inhoudelijke be
schouwingen aan de verdragswijziging te 
wijden. Erg eenvoudig is dit niet aangezien 
de Akte als resultaat van een moeizaam en 
onder tijdsdruk bereikt politiek compromis 
soms een nogal verward en dubbelzinnig 
karakter draagt. Ter wille van de leesbaar
heid beperk ik miJ tot twee belangrijke 
thema's; Het tot stand brengen van de 
interne markt en de verbetering, respectie
veliJk democratisering van de besluitvor
mingsprocedure. Eerstzal kort op de voor
geschiedenis worden ingegaan. 

Voorgeschiedenis 
Reeds in het slotcommunique van de Top
conferentie van PariJS (oktober 1972) ver
klaarden de regeri ngsleiders dat ziJ 'zich tot 
hoofddoel hebben gesteld voor het einde 
van dit decennium en met volledige eerbie
diging van de reeds gesloten verdragen, 
het geheel der betrekkingen tussen de 
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Lidstaten om te zetten in een Europese 
U nie'. Voorzichtigheidshalve werd verme
den een definitie te geven van het begrip 
Europese Unie, daarmee ruimte latend 
voor een eigen ontwikkeling van de Euro
pese integratie. Het is te beschouwen als 
een soort eindstation dat het geheel van 
economische en politieke betrekkingen Ius
sen de Lid staten om vat. In het kader van de 
discussie werden verschillende studies 
verricht, elk met eigen aanbevelingen, zon
der dater daadwerkelijk veel veranderde. 2 

Eind 1983 stelde het EP zelf, met als 
grate initiatiefnemer de ltaliaan Spinelli, 
een ambitieus ontwerp-verdrag op om te 
komen tot een Europese Unie. Gezien de 
opvatting van een aantal Lidstaten was 
meteen duidelijk dat het geen schijn van 
kans maakte omgezette worden in realiteit. 
De beperking van de nationale soevereini
teit waarmee de bepleite daadwerkelijke 
uitbreiding van de bevoegdheden van het 
EP automatisch gepaard zou gaan was 
voor hen op voorhand onacceptabel. Tach 
raakte de ontwikkeling door dit in1tiatief in 
een stroomversnelling. 

Nadat tijdens de Europese Raad van 
Stuttgart Uu ni 1983) reeds overeenstem
ming was bereikt over een verklaring be
treffende de Europese U nie die was geba
seerd op het zogenaamde Genscher/ 
Colombo-plan, werd te Fontainebleau Uuni 
1984) besloten tot de vorming van een 
comite samengesteld uit persoonlijke ver
tegenwoordigers van de staatshoofden en 
regeringsleiders. Dit comite, dat naar de 
lerse voorzitter bekend geworden is onder 
de naam Dooge-comite, kreeg alstaak om, 
rekening houdend met het ontwerp-ver
drag van het EP, een verslag met betrek
king tot de Europese Unie uit te brengen. 
De aanbevelingen in het rapport, dat in 
maart 1985 werd uitgebracht, werden van 
diverse zijden voorzien van voorbehou
den. lnhoudelijk waren de voorstellen niet 
aileen minder verstrekkend dan die van het 

2 In drt verband kunnen genoemd worden de rapporten 
Trndcmans (1975) en Sprerenburg (1975) en het rapport 
van het Comrie van WrJzen (1979) 
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EP, het belangrijkste verschil was dat niet 
ianger werd uitgegaan van een nieuw ver
drag maar van aanpassing van het be
staande EEG-Verdrag. Tijdens de Europe
se Raad van Milaan Uuni 1985) werd de 
aanbeveling om hiertoe een zogenaamde 
lntergouvernementele Conferentie te hou
den slechts door zeven van de tien Lidsta
ten ondersteund. Toch namen ook de te
genstanders Groot Brittann1e, Denemar
ken en Griekenland, alsmede de nieuwe 
Lidstaten Spanje en Portugal aan de be
sprekingen deel. 

Uiteindelijk kon, zoals gezegd, na zeer 
moeizaam verlopen onderhandelingen tij
dens de Europese Raad van Luxemburg 
(december 1985) overeenstemming wor
den bereikt over de verdragswijziging zo
als d1e nu voor ons ligt. In februari 1986 
werd de Akte door aile twaalf Lidstaten 
ondertekend. Aanvankelijk lag het in de 
bedoeling dat de verdragswiJziging op 1 
Januan JOngstleden van kracht zou worden. 
In de meeste Ianden, waaronder Neder
land, IS de ratificatieprocedure inmiddels 
voltooid. Door vertraging in met name 
West-Duitsland is de geplande datum niet 
haal baar gebleken. 

De interne markt 
Een n1euw art1kel stelt dat de Gemeen
schap de maatregelen moet vaststellen 
d1e ertoe bestemd ziJn de interne markt 

geleidelijk tot stand te brengen in een perio-

De gemeenschappelijke 
markt had eigenlijk al in 
1970 een feit moeten zijn. 

de die eindigt op 31 december 1992'. Het 
beg rip interne markt wordt vervolgens om
schreven als 'een ruimte zonder binnen
grenzen waarin het vrije verkeer van goe
deren, personen diensten en kapitaal is 
gewaarborgd volgens de bepalingen van 
dit Verdrag'. 

Men kan zich afvragen hoe dit nieuw 
ge1ntroduceerde begrip zich verhoudt tot 
het begrip gemeenschappelijke markt zo
als we dat kennen uit het bestaande Ver
drag. Gezien bovenstaande definitie moet 
worden aangenomen dat het om een be
perkter iets gaat. In tegenstelling tot de 
gemeenschappelijke markt heeft het geen 
betrekk1ng op bijvoorbeeld de handelspoli
tiek, regels met betrekking tot een onver
valste mededinging en bepalingen betref
fende steunmaatregelen. 

De gemeenschappelijke markt had 
eigenlijk reeds op 1 januari 1970 een feit 
moeten zijn. In een aantal opzichten is zij 
ook wei degelijk gerealiseerd. Met name 
wat betreft de onderwerpen die tot de 
interne markt moeten worden gerekend 
heeft het Hof van Justitie daarbij via de 
rechtspraak een belangrijke rol vervuld. 

Eenvoudig gezegd komt het er op neer 
dat met betrekking tot het vriJ verkeer van 
personen en diensten el ke discriminatie op 
grand van nationaliteit is verboden. lndien 
biJVOorbeeld een Brit in Nederland zijn 
diensten wil aanbieden of er wil werken en 
hiJ over de eventueel noodzakelijke papie
ren beschikt, heeft hiJ er recht op niet 
anders behandeld te worden dan een Ne
derlandse onderdaan. 

Met betrekking tot het vrij verkeer van 
goederen, de hoeksteen van de gemeen
schappelijke markt, geldt een nog verstrek
kender verbod. Niet aileen zijn in het tus
senstaatse verkeer aile douanerechten en 
soortgeiiJke heffingen verboden, maar in 
principe ook aile andere nationale maatre
gelen die de invoer kunnen belemmeren. 
D1t stelt natuurlijk enge grenzen aan de 
bevoegdheden van de nat1onale wetgever 
opterreinen als milieuwetgev1ng, prijsvoor
schriften, warenwetgeving, kwaliteits-



eisen, maatvoorschriften etc. In een be
perkt aantal gevallen zijn echter uitzon
deringen mogelijk op gronden als open ba
re orde, velligheid, zedelijkheid, volksge
zondheid, consumentenbeschermmg en 
eerlijke mededinging. Op genoemde vriJ
heden kan door burgers een beroep wor
den gedaan, eventueel met behulp van de 
nationale rechter. 

Men moet aannemen dat het niet de 
bedoeling van de Akte is om opnieuw ter 
dlscussie te stellen hetgeen reeds bereikt 
1s. Omdat dit gevaar toch niet geheel denk
beeldlg is, heeft de T weede Kamer tijdens 
de behandeling van de Akte een motie 
aangenomen waar1n wordt benadrukt dat 
·deze verworvenheden ten voile dienen te 
worden gehandhaafd'. 

De nieuwe 'overgangsper1ode' tot emd 
1992 kan slechts zien op het opheffen van 
belemmeringen op terremen waarop de 
Lidstaten nu nog over eigen bevoegdhe
den beschikken. Het opheffen van deze 
belemmeringen zal moeten geschieden 
door het door middel van harmonisatie
richtlijnen op elkaar afstemmen van natio
nale wetgeving. Niet aileen zullen handels
belemmeringen die een gevolg z1jn van 
bovengenoemde 'openbare orde clausu
les' moeten verdwijnen, veel belangriJker 
nog is het dat allerlei nat1onale industriele 
standaarden worden vervangen door een 
Europese standaard. De kosten als gevolg 
van deze verschillen ziJn enorm. Fabrikan
ten moeten hun produkten tel kens aanpas
sen aan de markt waarop ze worden ver
kocht, omdat ze anders niet functioneren. 
Een bekend voorbeeld vormen televisle
toestellen. Deze werken n1et in FranknJk 
omdat daar met een ander systeem wordt 
gewerkt. 

In een zogenaamd 'W1tboek' stelt de 
Commiss1e dat, w1l de interne markt daad
werkelijk tot stand komen, er zo'n kleine 
300 beslu1ten noodzakelijk zijn. Voor de 
Raad is er dus nog heel wat werk aan de 
winkel. In de Akte is met het oog hierop 
gepoogd de besluitvorming te vergemak
kelijken. Het cobrdineren van nationale 
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wetgeving voor zover het vrij verkeer van 
goederen er door wordt belemmerd, zal in 
de toekomst mogen gaan geschieden via 
gekwalificeerde meerderheldsbeslissm
gen. De harmonisatie in de personen- en 
dienstensfeer is in het huidige Verdrag 
onderworpen aan specifieke verdragsbe
palingen die ook nu reeds de mogelijkhe1d 
openen tot het nemen van besluiten biJ 
gekwalificeerde meerderheid. Oat dit laat
ste in de praktijk niet gebeurt is slechts een 
gevolg van politieke onwil. lk kom h1er nog 
op terug. 

Hoewel de uitbreidmg van de mogelijkheid 
tot de goederensector als positief is te 
waarderen is het biJZOnder Jammer dat 
f1scale harmon1satie u1tdrukkelijk wordt uit
gezonderd. Het zijn ju1st de verschillen in 
BTW-tarieven en acc1jnzen die een belang
riJke belemmenng vormen voor het vrij 
verkeer van goederen. In fiscaal opz1cht 
ZIJn de Lidstaten nog volledig soeverein en 
heffingen op ingevoerde produkten we
gens grensoverschrijding ziJn wei gerecht
vaardlgd ind1en zij strekken tot compensa
tie van belastingen geheven op bmnen
landse produkten. De bijdrage die dergeiiJ
ke belastingen leveren aan de schatk1st, 
versch1lt aanz1enlijk per Lidstaat. Het is een 
illus1e te geloven dat de geldverslindende 
grensbelemmeringen ooit zullen worden 
opgeheven zonder dat n1et tevens deze 
belastmgen op een lijn ZIJn gebracht. Het 
feit dat dit laatste aileen kan met eenparig
heid van stemmen doet het ergste vrezen. 

Mocht de datum van 1 januari 1993 niet 
haalbaar biiJken, dan heeft dit overigens 
geen automatische consequenties. Beslui
ten van de Raad blijven altijd noodzakelijk. 
Beter ware het geweest indien men had 
besloten dat met 1ngang van die datum in 
een L1dstaat geldende bepal1ngen zouden 
moeten worden erkend als zijnde gelijk
waardig aan die welke door een andere 
Lidstaat worden toegepast. Nu heeft men 
z1ch op voorhand reeds mgedekt tegen 
politieke onwil. 

Van grote betekenis is verder het u1tdruk-
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kelijke verband dat de Akte legt tussen het 
verkleinen van welvaartsverschillen 1n de 
Gemeenschap enerziJdS en het tot stand 
brengen van de interne markt anderZIJdS. 
De verschillen tussen het rijke 'Noorden' 
en het arme 'Zuiden' zijn enorm en zullen 
de komende jaren aileen nog maar toene
men. (Over de complicaties van dit pro
bleem is uitgebreider geschreven door dr. 
K.J. Hahn 1n nummer 10/86 van CDV). Van 
een verdere vnJmaking van de 1nterne 
markt zal in eerste 1nstantie met name het 
ge1ndustrialiseerde Noorden profiteren. 
Een op de solidariteitsgedachte geente 
voor wat hoort wat' -politiek vall de komen

de Jaren n1et uitte sluiten, zeker niet nu door 
toetreding van G riekenland, Spanje en 
Portugal het zwaartepunt van de Gemeen
schap naar het Zuiden is verplaatst. Deze 
Ianden kunnen samen met biJVOorbeeld 
het arme lerland 1edere besluitvorming in 
de Raad blokkeren. 

Tot slot is er nog een punt dat de aan
dacht verdient. Tot nu toe konden de Lid
staten slechts de hierboven reeds genoem
de u1tzonderingen op het vriJ verkeer van 
goederen maken zolang er nog niet was 
geharmoniseerd. Dit systeem wordt door 
de Akte doorbroken. lndien de Raad met 
gekwalificeerde meerderheid een harmo
nisatiemaatregel heeft genomen, mogen 
de L1dstaten vervolgens onder strenge 
voorwaarden toch nog weer bepaalde be
schermende maatregelen nemen. Boven
dien ZIJn als n1euwe u1tzonderingsgronden 
toegevoegd het mil1eu en het arbeidsmi
lleu. D1t IS de (te) hoge prijs die is betaald 
voor de mogel1j~heid om biJ gekwalificeer
de meerderheid'te kunnen besluiten. Deze 
concrete achteruitgang ten opz1chte van 
de hu1dige s1tuatie vormt, hoewel dit door 
Staatssecretans Vander Linden tijdens de 
behandeling van de Akte 1n de Tweede 
Kamer enigszins werd miskend, een per
manente bedreigmg voor de interne markt. 
De Nederlandse regering zou er goed 
aan doen de intent1e uit te spreken van 
deze mogelijkheid geen gebruik te zullen 
maken. 

Versterkte positie Europees Parlement 
Op basis van het bestaande Verdrag kan 
de Raad aileen besluiten nemen op voor
stel van de Commissie en na raadpleg1ng 
van het Europese Parlement. In een aantal 
gevallen waann beslu1ten bij gekwalificeer
de meerderheid mogelijk ziJn of worden en 
die de instelling van de 1nterne markt betref
fen, vervangt de Akte de z1nsnede 'na 
raadpleging van' het EP door 'in samen
werking met' het EP. Deze samenwerking 
IS u1tgewerkt 1n een mgewikkelde en techni
sche procedure die wordt gekenmerkt 
door een lezmg in twee instanties. 

In het kort komt het er op neer dat de 
Raad in eerste instantie geen besluit 
neemt, maar een zogenaamd gemeen
schappelijk stand punt 1nneemt. H ij doet dit 
net als 1n de hu1dige situatie op voorstel van 
de Commissie en na raadpleging van het 
EP. Het EP kan vervolgens dit standpunt 
goedkeuren waarmee het definitief wordt, 
maar het ook verwerpen of amenderen. Dit 
laatste kan aileen met volstrekte meerder
heid van ziJn leden ( = 260), zodat enige 
discipline vereist zal zijn. lndien het EP het 
standpunt verwerpt, dan kan de Raad het 
besluit aileen nog maar bij unanimiteit ne
men, zelfs al zou het in overeenstemming 
ZIJn met het oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie. Op basis van het bestaande 
Verdrag is het zo dat de Raad aileen una
niem mag afWIJken van een Commissie
voorstel. Het advies van het EP speelt 1n dat 
opzicht geen rol. 

Wanneer het EP het gemeenschappelijk 
standpunt amendeert dan kan de Raad, 
indien de Commissie de amendementen in 
haar voorstel overneemt, aileen unaniem 
daarvanafwijken. NeemtdeCommissiede 
amendementen echter niet over, dan kan 
de Raad aileen unaniem conform de wen
sen van het EP beslu1ten. E1geni1Jk veran
dert er in dit opzicht dus niet veel, ook nu 1s 
afwijking door de Raad van een Commis
Sievoorstel zoals gezegd aileen mogelijk bij 
unanimiteit en IS de Comm1ssie bevoegd 
het voorstel te wijz1gen totdat de Raad heeft 
besloten. 



In de Akte heeft het 
Europese Parlement geen 
enkele wetgevende 
bevoegdheid gekregen. 

Er kan geconcludeerd worden dat het 
EP geen enkele daadwerkelijke wetgeven
de bevoegdheid heeft gekregen. In aile 
gevallen behoudt de Raad het laatste 
woord. Dit is jammer omdat het uiteindelijk 
leidt tot een gebrekkige democratische 
controle. Er wordt immers steeds meer 
beleid 'gecommu nautariseerd', zonder 
dat tegelijkertijd de controlerende be
voegdheden door de nationale parlemen
ten worden overgedragen aan net EP. 

Toch biedt de nieuwe procedure de 
mogelijkheid dat er meer druk wordt uit
geoefend op de Raad, zeker in die gevallen 
waarin Parlement en Commissie goed sa
menwerken. Een Lidstaat is dan bij machte 
om besluitvorming die indruist tegen de wil 
van een democratisch gekozen parlement 
te blokkeren. Een mogelijkheid die in be
paalde gevallen zeker het overwegen 
waard is. De samenwerking tussen Com
missieen Parlement kan het EP afdwingen. 
In tegenstelling tot de Raad is de Commis
sie politieke verantwoording schuldig aan 
het EP. Het Parlement kan de Commissre 
zelfs collectief tot aftreden dwingen. Een 
probleem is dat het EP nietste zeggen heeft 
over de benoeming van een nieuwe Com
missie. Via een motie heeft de Tweede 
Kamerer bij de regering op aan gedrongen 
alles in het werk te stellen opdat hrer in de 
toekomst verandering rn komt. 

Minrsters kunnen in de nationale parle-
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menten ter verantwoordrng worden geroe
pen voor hun stemgedrag in de Raad 
wanneer dat indruist tegen de wil van het 
EP en de Commissie. Zo kan ook langs 
indirecte weg de invloed van het EP op het 
besluitvormingsproces worden versterkt. 
Een belangriJke rol is rn dit opzicht wegge
legd voor de nietzo lang geleden opgerich
te Vaste Kamercommissie voor EG-aange
legenheden. 

Conclusie 
De Akte heeft aanleidrng gegeven tot zeer 
zware kritiek ook van gezaghebbende 
mensen als Vogelaar3 en Pescatore 4 Ver
Loren van Themaat komt per saldo tot een 
gematigd positief oordeel 5 De T weede 
Kamer is schoorvoetend akkoord gegaan 
met de Akte, overtuigd van het feit dat aan 
ratificatie eigenlijk niet meer viel te ontko
men.6 Verwerping zou naast ongewenste 
politieke consequenties ook het positieve 
uit de Akte ongedaan maken. Minister van 
den Broek verklaarde dat de gemengde 
gevoelens van de Tweede Kamer geheel 
door de regering worden gedeeld. 

Het uiteindelijke oordeel moet worden 
uitgesteld en zal in belangrijke mate afhan
gen van de communautaire praktiJk in de 
komende jaren. Niet onvermeld mag blij
ven in dit verband het zogenaamde Ak
koord van Luxemburg. Dit is een polrtiek 
document waarmee in 1966 een constitu
tronele crisis in de Gemeenschap werd 
bezworen. Hoewel hetformeel geen enke
le geldingskracht en zul ks geenszrns uit de 
tekst blrjkt, denken sommige Lrdstaten er 
een vetorecht aan te ku n nen ontlenen wan
neer er 'vrtale belangen' op het spel staan. 

3 Mr Th W Vogelaar (oud dlrecteur-generaal 111terne markt 
erl harrnonrsatre var1 wetgevrr1g van de EG) trrdens stucJre· 
corlferentte dre op 6 runr 1986 door de ISEI werd georgarlr· 
seerd 

4 Prerre Pescatore (oud rechter b,J het Hof van Justrtre EG) 
Ore Ernherti!CI1e Europarschc Akte. erne ernste Gefahr fur 

den Gemernsarnen Mark! EuropaRecht·Heft 2 (1986) 
153 169 

5 Prof rnr P Verloren van Thernaat (oud advocaat generaal 
brJ het Hof van JusHre EG). ·oe Europese Akte SEW 713 
( 1 986) 464 483 

6 TK 23. 12 november 1986 
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Europa 

Terecht merkte Minister van den Broek in 
de Tweede Kamer op dat de inroeping van 
een dergelijk veto de laatste Jaren tot de 
uitzonderingen behoort. Het werkelijke 
probleem is echter dat reeds de dreiging 
die er van uitgaat geleid heeft tot een 
unanimiteitspraktijk 1n de Raad. Hoogst 
zelden wordt er gestemd, ook niet 1n geval
len waarin het Verdrag de mogelijkheid 
b1edt van gekwalificeerde meerderheids
beslissingen. Deze unanim1teitscultus 
heeft de laatstetwintig jaar een verlammen
de invloed gehad op de communautaire 
besluitvorming. 

De Akte rept met geen woord over het 
Akkoord van Luxemburg. Op zichzelf is dit 
gezien het karakter ervan niet zo verwon
derlijk. Enkele Lidstaten (Frankrijk, Dene
marken) schijnen hun visie op het Akkoord 
echter ook na de verdragswijziging nog te 
willen bestendigen. lndien dit daadwerke
lljk het geval zal blijken te z1jn, dan krijgtYdo 
gelijk en 'zou het beter zijn geweest wan
neer de happening helemaal niet had 
plaatsgevonden'. Wanneer de unanimi
teitspraktijk wordt voortgezet door de 
Raad, dan zal de interne markt zeker niet 
voor 1993 worden gerealiseerd. 

Ook de loch al marginale versteviging 
van de positie van het EP stelt dan niets 
voor. Afwijken van de wensen van het EP 
en de Commissie is dan net zo eenvoudlg 
als besluiten conform de wensen van de 
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beide instellingen. De negatieve aspecten 
gaan in die situatie zelfs overheersen. Er is 
een langdurige en ingewikkelde besluit
vormingsprocedure gecreeerd, zonder 
dater structureel ook maar iets verbetert. 
Het is naar mijn mening nietjuistte vooron
derstellen dat de unanimiteitspraktijk zal 
worden voortgezet. Verloren van The
maat gaat er van uit dat met de Akte het 
Akkoord van Luxemburg in stilte is begra
ven. 

De positieve elementen, die de Akte 
zonder meer bevat, zullen ten voile moeten 
worden be nut wil de verdragswijziging een 
kleine stap in de richting van een Europese 
Unie betekenen. De Tweede Kamer en de 
Nederlandse regering zijn door in te stem
men met de marginale verbeteringen in dit 
opzicht een verplichting aangegaan. Er is 
geen reden om de verdragswijziging te 
beschouwen als een eindresultaat waarop 
met tevredenheid kan worden terugge
zien. Voortdurend zal er politieke slag gele
verd moeten worden om de 'stagneerders' 
de wind uit de zeilen te nemen. Gelukkig 
weet de politiek zich hierin gesteund door 
publieke opinie en bedrijfsleven. 
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Gezondhetdszorg 

Prof. dr. E P de Jong 

Zorgzaam: zorg saam 

Prof. dr de Jong bespreekt het rapport 
'Zorgvermeuwmg door structuurverande
nng ·. tn het vroege voorJaar van 198 7 
gepubltceerd door het Wetenschappeltjk 
lnstituut voor het CDA. Ondertitel van het 
rapport 'Volksgezondhetd en maatschap
pelijke dtenstverlening ·. Het ts. aid us De 
Jong. niet aileen een boeiend en be!ang
njk maar oak om vangnjk rapport. 143 
bladztjden. waarvan de samenvatting er 
tten beslaat. Voor de prakttsche polittek 
komt het nu aan op de uitvoenng van 
denkbeelden tn een programmattsche ver
anderingsaanpak. 

De verleidmg is groot het rapport te vergeltJ
ken met de in 1986 verschenen stu die van 
het wetenschappelijk bureau van de VVD. 
de Profmr. B M. Telderssttchttng. Eencon
currerend recept voor de Nederlandse ge
zondhetdszorg, met het in 1987 vastgestel
de rapport vanuit het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA, de Wiardi Beckman 
st1chtmg, De kwaliteit van de Nederlandse 
gezondheidszorg, van E. Wolffensperger 
of met het rapport van de Comm1ssie Struc
tuur en Fmanciering Gezondheidszorg 
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(Commiss1e Dekker), Bereidhetdtot Veran 
denng. Zou zo'n vergeltjking nog uitge
breid worden met hetgeen de centrale 
overhetd. de Soc1aai-Economische Raad. 
de Ztekenfondsraad en de Nat1onale Raad 
voor de Volksgezondhetd. de Weten
schappeltJke Raad voor het Regenngsbe 
le1d en verschillende maatschappeltjke or
gantsaties hebben gezegd over de ge 
zondhe1dszorg en het stelsel van ziektekos
tenverzekeringen en over beheers-. ad
vtes- en beslu1tvormingsstructuur 1n de ge
zondhetdszorg. dan zou 1k de beschikbare 
ruimte meer dan ru1mschoots overschrtj
den. lk beperk miJ dus tot een bespreking 
van het CDA-werkstuk op ZIJn e1gen men
tes. 

Problematiek 
De gezondheidszorg z1t 1n de knel. De 
kosten van de gezondheidszorg stijgen 
voortdurend De belangriJkste factoren in 
dat verband ZIJn de veroudering of vergnJ-

f")',,)J ilr [ P dr' Jor1q \ 10~:)1 ~~' \ .. Oor/1ltc:r vc111 ll(? Sc)c ,J:r; 
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GcLondherdszorg 

z1ng van de samenleving, de groei in het 
aanbod van gezondheidszorgelijke voor
zlenmgen, n1euwe ontwikkelingen en mo
gelijkheden in medische diagnostiek en 
behandelmg en 1n medische technologie 
en het soms bijna blinde vertrouwen, dat 
met het zorg- en hulpverlenmgsaanbod 
aan gezondhe1dsklachten, ziekten en ge
breken in een mensenleven (defin1tief) het 
hoofd kan worden geboden. Het beroep 
op en het aanbod van gezondheidszorg
voorZieningen blijkt n1et u1tsluitend ver
klaard te kunnen worden door de aard van 
klachten, ziekten en gebreken in objectief
medlsch-wetenschappelljke zin. Kosten
sliJQingen biiJken rechtstreeks samen te 
hangen met ondoelmat1gheden 1n het sys
teem van de gezondhe1dszorg 1n medl
sche beslu1tvorming. de organisat1e en on
derlmge afstemmmg van het zorg- en hulp
verlenlngsaanbod. het ontbreken van een 
ge1ntegreerde benadering van plannmg 
en financ1enng, het ontbreken van vol
doende geschikte fmanciele prikkels bij 
zorg- en hulpverleners (waaronder de ho
norermgsstructuur) en biJ ·consumenten' 
en f1nanciers voor een systematische kos
ten-batenafweglng zowel 1n m1cro- als 1n 

macroverband. Een beheerste kostenont
Wikkellllg 1n het l1cht van de ovenge soc1aal
ecor1omische des1derata bl1jkt 1n dat kader 
nauweiiJks mogeiiJk D1t klemttemeer in een 
l1Jdsgewncht waann beperking van collec
tleve lastendruk en vermindenng van over
heldsuitgaven als centrale doelstellingen 
van overheidsbeleid gelden. Om kosten
stiJQingen (en1germate) te beteugelen ne
men regeldlchthe1d en bureaucratisering 
1n en rond de gezondheidszorg biJ voortdu
nng toe. Het aldus geschetste raamwerk 1s 
n1et 1n staat het noodzakelijke evenwicht 
tussen mkomsten en uitgaven op een be
paald wenselijk geoordeeld niveau te be
werkstelllgen. 

Naar miJn oordeel is het een goede zaak. 
dat het WetenschappeliJk lnstituut van het 
COA ZIJn renovat1eplan voor de gezond
heldszorg n1et vanu1t een rekenkundig
economisch bezuin1gingsmodel heeft op-

gezet, maar vanuit een principiele visie op 
zorg- en hulpverlening tot veranderingen 
concludeert. Niettemin zou ik bij de te 
onderscheiden uitgangspunten een aantal 
kanttekeningen w1llen plaatsen. 

Hoofdlijnen van het rapport 
De verhoudlng tussen door de overheid 
collect1ef geregelde gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening (profes
slonele zorg) enerzijds en de zorg die bur
gers z1chzelf en elkaar kunnen bieden (zelf
en mantelzorg) anderzijds behoeft her
iJkmg. De pol1tieke overheid moet z1ch rich
ten op het garanderen van een bodem in 
het bestaan. ZiJ moet vormgeven aan struc
turen d1e de behoefte aan (collectief gefl
nanclerde) zorg sturen in de nchtmg van de 
minst kostbare, verantwoorde vorm (effi
Ciency-bewakmg en de ontw1kkeling van 
betere stuunnstrumenten). Voorts moet ziJ 
mechan1smen ontw1kkelen die de collectief 
gefmancierde profess1onele zorgcompo
nenten terugdringen ten gunste van de 
VriJWilllge componenten. Voor wat boven 
de bodem 1n het bestaan ofdevloeren in de 
zorg uitgaat dlent de overhe1d voorwaar
den te scheppen waarbinnen VriJe maat
schappeiiJke organisaties 1n de gezond
heldszorg en de maatschappelijke dienst
verlening (beroepsbeoefenaren en instel
lmgen. de zorgaanb1eders dus, en Zleken
fondsen en z1ektekostenverzekeraars) de 
verdere ontw1kkelmg van de zorg gestalte 
kunnen geven. V1a deze liJnen van 
1 1n sol1danteitstermen begrepen eigen 

verantwoordei1Jkhe1d van burgers, 
2 een begrensde doch wezenlijke taak

stelling voor de overheid en 
3 een reele autonom1e voor vnJe maat

schappelijke organisaties ook in haar 
levensbeschouwel1jke of ideele funde
ring ten aanz1en van de ontw1kkel1ng van 
gezondheidszorg en maatschappeiiJke 
dienstverlening 

kunnen de zorgzame samenleving en de 
verzorgingsstaat toekomstbestendig ge
stalte krijgen en op elkaar worden afge
stemd. 



Het beleid moet erop gericht zijn zorg
momenten in huwelijks-, gezins-, huishou
dings-, familie- en burenrelaties, in kerkeiiJ
ke en liefdadigheidsverbanden optimale 
ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. 
Werk van vrijwilligers(organisaties) dient 
een zelfstandige plaats te krijgen, met een 
eigen statuut 1n het totaal van de gezond
heidszorg en de maatschappelijke dienst
verlening. 

Gezinszorg en kruiswerk dienen zich toe 
te leggen op een goed aanbod van thuis
zorg afgestemd op mogelijkheden van zeit
en mantelzorg in huishoudens en zorgnet
werken. Hierbij kan familieconsultatie een 
belangrijke methode vormen. Voorzienin
gen als bejaardenoorden en verpleegte
huizen dienen binnen een financieel regi
me op elkaar en op de mogelijkheden van 
thuiszorg te worden afgestemd. In samen
werkingsverbanden van medische profes
sie, kruiswerk, gezinszorg, bejaardenoor
den en verpleegtehuizen dient een getrapt 
opgebouwd pakket van zorg-op-maat ont
wikkeld te worden, dat voorwerp is van een 
op overeenkomsten tussen ziekenfond
sen, verzekeraars en zorgaanbieders ge
baseerd bekostigings- en verzekerings
stelsel. 

Verzekeraars en ziekenfondsen moeten 
het voorzieningenpakket kunnen beheer
sen. Zij zijn in de visie van het rapport eerst 
en vooral 'gebruikersorganisaties'. Zij die
nen de ontwikkeling van gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening in 
overleg met organisaties van aanbieders 
van zorg (de beroepsbeoefenaren en de 
instellingen) gestalte te geven. De verant
woordelijkheid voor de planning van zorg
voorzieningen en de kostenbeheersing 
dient te worden overgelaten aan het maat
schappelijk middenveld in een regionale 
opzet, in plaats van aan de verschillende 
overheden. Het rapport wijst commerciele 
marktmechanismen at, maar verwacht 
veel van onderhandelingen tussen de aan
bieders van zorg en de verzekeraars. In dat 
verband dient de contracteerplicht voor 
ziekenfondsen Uegens zorgaanb1eders) af-
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geschaft te worden en dient de zorgverle
ning aan de kant van de verzekeringsinstel
lingen gebudgetteerd en in termen van 
behandeling genormeerd te worden; tarie
ven dienen gegeven een maximum vrij 
onderhandelbaar te zijn. Burgers moeten 
VriJ ziJn 1n hun keuze van een verzekerings
instelling (fondsen en verzekeraars). 

Op termijn worden de bejaardenoorden 
onder de AWBZ gebracht; de rijksbijdrage 
wordt in het AWBZ-fonds gestor!. Voor aile 
Nederlanderszal een standaard verzekerd 
pakket gelden, neerkomend op een door 
verscherp1ng van indicatiestelling bereikt 
90%-ziekenfondspakket. Maatschappelijk 
werk en gezinszorg (voorzover behorende 
tot de thuiszorg in de sector volksgezond
heid) worden in dat standaardpakket ge
bracht, via een rijksbijdrage aan de stan
daardverzekering. Voor de standaardver
zekering geldt een acceptatieplicht. De 
prem1e wordt door ziekenfondsen deels 
procentueel deels nominaal geheven, 
door verzekeringsmaatschappijen nomi
naal. In het systeem bereikte besparingen 
moeten tot verlaging van nominale premie 
leiden. Voor demografische schommelin
gen worden reserves aangelegd. Boven 
de vloer van het A WBZ- en het standaard
pakket kunnen aanvullende verzekerin
gen worden opgezet door de 
verzekeringsinstellingen, zodat deze zich 
hierin onder andere levensbeschouweliJk 
kunnen profileren. Ook de begrensde mo
gelijkheid van eigen risico's en eigen bij
dragen en de contracteervrijheid kunnen 
hieraan bijdragen. Op lange termijn wor
den AWBZ en standaardverzekering sa
mengevoegd tot een verzekering met een 
premie die procentueel en nominaal be
paald word!. 

Het spreekt vanzelf, dat deze visie een 
belangrijke herschikk1ng van taken, be
voegdheden en verantwoordelijkheden 
impliceert, zoals: 
- Ziekenfondsraad wordt Gezondheids

verzekeringsraad, bestaande uit orga
nisaties van verzekeringsinstellingen 
en kroonleden; 
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- Centraal Orgaan Tarieven Gezond
heidszorg gaat op in de Gezondheids
verzekeringsraad; 

- Verzekeringsinstellingen en zorginstel
llngen moeten gedemocratiseerd wor
den; 

- Profilering van de rol van de minister 
van WelziJn, Volksgezondheid en Cul
tuur en van maatschappelijke organisa
tles van zorgaanbieders en -vragers; 

- De rol van gemeente en provincie moet 
zowel organisatorisch als inhoudelijk 
afgestemd worden op de regionale op
zet van de organisatie van de gezond
heidszorg en de maatschappel1jke 
dienstverlening. 

Uitgangspunten 
Het rapport stelt vier kernbegrippen cen
traal gerechtighe1d, verantwoordelijkheid, 
rentmeesterschap en solidariteit. Het gaat 
het rapport om een samenleving waarin 
mensen en organisaties hun verantwoor
delijkheid kunnen beleven, waarin de 
zwakken bescherming ondervinden, 
waarin de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen; een samenleving die de 
schepping zorgvuldig beheert en die niet 
wordt overheerst door staatsbemoeien1s of 
commercie. 

Toegespitst op de gezondheidszorg en 
de maatschappelijke dienstverlening leidt 
dat tot belangrijke uitgangspunten van het 
rapport: 
1 De ontwikkeling van zelf- en mantelzorg 

aangevuld met gestructureerd vrijwilli
gerswerk en professionele zorgverle
ning-op-maat. Het rapport reageert biJ 
voorbaat op hiertegen in te brengen 
bezwaren zoals de verdeling van be
taald en onbetaald werk ten aanzien van 
vrouwen en mannen en de terugkeer 
naar de idylle van de ouderwetse dorps
samenleving. 

2 Een betere samenhang tussen gezond
heidszorg in engere zin, beJaardenzorg, 
maatschappelijk werk en gez~nszorg en 
tussen de daar1n te onderscheiden voor
z1en1ngen zowel in termen van planning 
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en organ1satie als van financiering en 
regelgeving. Verkokering van zorg en 
uiteenlopende financiele regel1ngen 
staan een doelmatige organisatie van de 
zorg en een doeltreffende hulpverlening 
in de weg. Dergelijke obstakels dienen 
opgeruimd te worden. Voor een goede 
beheersing van de gezondheidszorg in 
brede zin is een ge"tntegreerde opzet 
van planning, organisatie en financie
ring een conditio sine qua non. 

3 Be1nvloeding van vraag en aanbod in de 
gezondheidszorg en de beheersing van 
het systeem door wijziging van de finan
cierings- en verzekeringsstructuur. In 
deze structuur dient een op doelmatig
heidscriteria gebrienteerde vrije mede
dinging tussen verzekeringsinstellingen 
en zorgaanbieders (om de gunst van de 
'consument' en om de gunst van de 
financier) gerealiseerd te worden bin
nen redelijkerwijze te stellen kwaliteits-, 
besch 1kbaarheids-, be rei kbaarheids
en toegankelijkheidseisen. Dus een ver
betering van de marktwerking en in dit 
kader een verantwoorde prijs- en inko
mensvorm i ng. 

4 Meer kansen voor sociaal elan op basis 
van een verscheidenheid aan gezond
heidsstijlen, geinspireerd door levens
en wereldbeschouwing. 

Zorgzaamheid en gezondheidszorg; 
van ideaal naar programma 
Hoe voortreffelijk ik het eerste uitgangs
punt ook vind, ik meen loch dat het is 
u1tgewerkt vanuit een beeld van mens en 
samenleving dat onvoldoende band heeft 
met de concrete werkelljkheid van alledag. 
In die zin getuigt dat uitgangspunt meer 
van optimisme en idealisme dan van reali
teitszin en analyse van de maatschappelij
ke werkelijkheid an no 1987. lk noem 
- demograf1sche ontwikkelingen: een 

dalend geboortecijfer, meer hoogbe
Jaarden, meer eenoudergezinnen, 
meer alleenstaanden, in vergelljking 
met het traditionele huwelijksverband 
meer vrijblijvende partnerships; 
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Het maatschappelijk 
vermogen om mensen in 
nood te helpen moet groter 
worden. 

- toegenomen verstedelijking vereen
zaming, afgenomen betekenis van tra
dltionele sociale verbanden; 

- individualisering verstaan als een 
ieder-voor-z1ch-vrijheidsconcept, de 
burger als subject van vrije ruilproces
sen; 

- grotere mobil1teit 1n beroep en woon
plaats; 

- leefsituat1es waarin kortstondige socla
le netwerken van grater betekenis zijn 
dan duurzame betrekkingen met !ami
lie, vrienden, (oud-)collega's etc. 

Deze ontw1kkel1ngen zetten het concept 
van zelf- en mantelzorg als weg waarlangs 
de behoefte aan professionele en collectief 
gefinancierde zorg kan worden beperkt op 
losse schroeven tenziJ men voor l1ef neemt 
dat bijvoorbeeld eenzame alleenstaanden, 
langdurig zieken, ernstig gehandicapten 
en beJaarden in de kou komen te staan. 

Van de zaken die men het belangrijkst 
vindt in het Ieven scoort gezondheid het 
hoogste: voor gezondheidszorg ZIJn men
sen bereid een zeer hoge prijs te betalen. 
Deze gegevens geplaatst in het Iicht van 
een groot geloof in mogelljkheden van 
med1sch-professioneel en medisch-spe
cialistlsch ku nnen en handelen ten aanzien 
van klachten, handicaps, ziekte- en gene 
zingsprocessen le1den miJ eveneens tot de 
gedachte, dat zelf- en mantelzorg en VriJWil
llgerswerk zonder meer niet le1den tot be-
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perking van het beroep op professionele 
hulpverlening. 

Er is een direct verband tussen thu1szorg 
en thuishulp enerziJds en zelf- en mantel
zorg en vriJwilligerswerk anderzijds Het 
laatste kan niet tot ontplooiing komen zon
der professionele steun 1n het thuismilieu. 
BiJ de accentverschuiving van gezond
heidszorg in een instellingsmil1eu naar ge
zondheidszorg in het thuismil1eu moet ook 
voor thuiszorg en thuishulp aan eisen van 
kwaliteit en besch1kbaarheid voldaan wor
den. HierbiJ kan niet op voorhand zonder 
meer worden aangenomen, dat thuishulp 
in elk concreet geval beter of goedkoper is 
(waarbiJ ik terstond aanteken. datthu1shulp 
om andere overwegingen loch de voor
keur karl verdienen). 

MiJn aldus geschetste aarzelingen biJ het 
eerste uitgangspunt van het rapport staan 
niet in de weg aan mijn opvattlng, dat het 
maatschappeliJk vermogen om mensen in 
nood te helpen vergroot moet worden. lk 
zou echter meer aandacht gegeven heb
ben aan leefstijlen in brede z1n van indivi
duen en groepen, aan de spanning tussen 
solidariteit en ind1v1dual1sering ook in ande
re dan inkomenstermen, aan medicalise
rmg en demedicalisering van de samenle
ving, aan opbouw, behoud en verandering 
van sociale netwerken, aan opleiding en 
vorming. Het rapport trek! een te zware 
w1ssel op min of meer spontaan sociaal 
elan voor zelf-. mantel- en vriJwilligershulp. 
Maar verwerkelijking van een ideaal vergt 
gestructureerde inspanning en tijdl lndien 
het waar is, dat aanbod vraag oproept, en 
ook condltles 1n het Ieven roept, waaronder 
vraag ontstaat, dan dient vanuit het Ull
gangspunt van het rapport thans de hoog
ste pnonte1t gegeven te worden aan een 
goede f1nanciele en wettelijke structuur 
voor professionele zorg in het thu1smilieu. 
Oat vergt een 7 x 24 uurs bereik- en 
besch1kbaarheid van de daar noodzakeiiJ
ke zorg: arts (de hu1sarts met grate diag
nostlsche capaciteiten en voor zover no
dig de specialist), kru1swerk, gezinszorg, 
maatschappeiiJk werk. fys1otherapeut met 
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de vereiste genees-, kunst- en hulpmidde
len en andere materiele voorzieningen 
zoa1s een eenvoudig medisch-technolo
gisch instrumentarium. Het rapport had 
beslist een programma kunnen bieden 
voor structurele beperking van de kosten 
van instellings- en ziekenhuisgezond
heldszorg ten behoeve van structurele ver
betering van thuishulp en thuiszorg. lk vind 
het Jammer, dat het rapport een dergelijk 
programma niet aanreikt. 

Versterking van de zelf- en mantelzorg 
wordt wei bevorderd door, maar komt niet 
tot stand uitsluitend door een beter zorg
aanbod 1n het thuismil1eu. Enig flankerend 
beleid zal te dien aanz1en noodzakeliJk zijn. 
A an de ene kant zal het er om moeten gaan 
een zekere maatschappelijke mental1te1ts
verandering te bewerkstelligen. In dat ver
band komt het m11 voor, dat meer accent 
gelegd moet worden op leefstijlen dan op 
bepaalde geproflleerde gezondheidsstiJ
Ien (waarin miJns inz1ens teveel de nadruk 
ligt op afwiJzing van bepaalde medlsche 
handel1ngen zoals in vitro fertilisatie, sterili
satie, abortus provocatus, euthanasie). 
Aan de andere kant IS een goede taakver
dellng tussen het thuismil1eu en het lnstel
lingsmllieu van het grootste belang. 

Samenhang in zorg en bekostiging van 
gezondheidszorg 
Een tweede u1tgangspunt van het rapport 
IS zoals gezegd een betere samenhang 
tussen gezondhe1dszorg. beJaardenzorg. 
maatschappeiiJk werk en gezmszorg en 
tussen daar1n te ondersche1den voowe
n1ngen. Wanneer als gevolg van anna 
1987 n1et meer rat1oneel te verantwoorden 
sche1dsi1Jnen en ondersche1dingen er 
steeds meer afgestemd en gecoordlneerd 
moet worden enerZIJds 1n de hulpverlenmg 
en anderZIJdS 1n de plannmg en f1nanc1e
r1ng, gaat er capac1te1t verloren. ook 1n de 
adm1n1strat1eve organ1sat1e. 

Het u1tgangspunt onderschriJf 1k ten voi
le. De zorgstructuur moet een opt1maal 
samenhangend en gecobrdineerd sys 
teem vormen. waann bmnen het totalc 

hulpaanbod de te verlenen hulp zo econo
mlsch mogelijk gestalte krijgt. Binnen d1e 
zorgstructuur moet de mdividuele mens 
centraal staan. In de hulpverlening en de 
organisat1e h1ervan dient de zelfstandig
heid en de zelfredzaamhe1d van het indivl
du bevorderd te worden. Dit betekent zo
veel mogelijk hulp in het thu1smilieu van de 
ind1v1duele mens. De behandelfunctie 1n 
dat milieu behoeft dus versterkmg. 

Be1aardenzorg, gezondhe1dszorg, ge
zinszorg en gezondhe1dszorgelijke werk
vormen van het maatschappel11k werk wor
den tot een verruimd begnp gezondhelds
zorg gerekend. Aldus worden vormen van 
hulpverlenmg bijeengebracht d1etot elkaar 
1n een funct1onele relat1e staan. Door verko
kenng u1t de weg te ruimen zal de zorg 
meer doelmatig en meer flexibel aan be
hoeften van degene d1e een beroep doet 
op het zorgsysteem ku nnen worden aan
gepast. VerwerkeliJkmg van het tweede 
u1tgangspunt IIJkt miJ onontkoombaar 1n het 
l1cht van het eerste u1tgangspunt. 

Van belang IS te onderstrepen. dat in de 
vis1e van het rapport bejaardenzorg. ge
zmszorg en maatschappeiiJk werk met de 
gezondhe1dszorg In engere Zln In een sys
teem van fmanc1enng en verzekering wor
den gebracht. Aldus kom 1k aan biJ het 
de1de u1tgangspunt. De fmanc1ering van 
beJaardenzorg. maatschappeliJk werk en 
gezmszorg 1n het kader van de verzekenng 
gesch1edt door overhevelmg van hierop 
betrekkmg hebbende riJksbiJdragen aan 
de verzekeringskassen DaarbiJ dient be
dacht te worden. dat de capac1te1t op de 
dr1e genoemde onderdelen van de ge
zondheldszorg 1n ru1me zin n1et begrensd 
wordt door de omvang van rijksbiJdragen. 
Eenmaal onder de verzekenng gebracht, 
moeten zorgbehoeften in termen van aan 
de verzekenng ontleende md1viduele rech
ten gewaardeerd worden De capac1te1t 
van de zorgverlen1ng dient toere1kend te 
?IJn voor de verwerkelijklng van die rech
ten. GeiiJk bekend bestaat er tussen 
capac1te1tsbegrenz1ngen en eenmaal ver
kregen rechten een n1et gemakkeiiJk oplos-
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baar spanningsveld (zie in dit verband 
bijvoorbeeld de drscussie over de omvang 
van de hulp vanwege een krursvereniging 
of vanwege het RIAGG in het kader van de 
A WBZ, waar rechten niet of niet ten voile of 
niet tijdrg voor aile verzekerden gelijkelijk 
tot realisatie kunnen komen; kruisverenr
ging en RIAGG moeten vaak gelet op hun 
beperkte capaciteit een zekere verdelende 
rechtvaardigheid gestalte geven jegens 
degenen die een beroep op deze rnstellin
gen doen). Het instrument van verzekering 
biedt de verzekerden een grotere rechtsze
kerheid en bewerkstelligt meer solidariteit 
binnen de kring van verzekerden dan met 
drrecte overheidsfinanciering het gevalrs. 
Overigens dient bedacht te worden, dat 
budgettaire, premie- en rnkomenspolitieke 
of andere overwegingen de (deel)financie
rrng door overheveling van rijksbijdragen 
in gevaar kunnen brengen: rijksbijdragen 
en zeker de hoogte ervan zijn niet voor 
reeksen van Jaren gegarandeerdl Afschaf
fing van rijksbijdragen leidt in de regel niet 
tot zodanige maatregelen, dat dientenge
volge noodzakelijk geworden premiever
hoging in macro- en micro-termen op
weegt tegen een belastingverlagrng. 

Verzekeri ngsste lsel 
Het derde uitgangspunt in het rapport rs, 
dat bernvloeding van vraag en aanbod in 
de gezondheidszorg tot stand moet wor
den gebracht door wijziging van de verze
keringsstructuur. De voor ieder verplichte 
standaardverzekering en de AWBZ moe
ten slechts elementaire rrsico's dekken. De 
verzekering drent scherpe indrcatiestellin
gen te bevatten voor de verstrekkingen; de 
behandeling bmnen een verstrekking dient 
genormeerd en geprotocolleerd te wor
den. Wat buiten het standaardpakket valt 
komt voor eigen rekening of voor rekening 
van een vriJ stelsel van aanvullende verze
kenngen. Vraag naar en aanbod van zorg 
moeten in een regronaal gedecentrali
seerd systeem van afspraken tussen fman
crers en aanbieders van gezondheidszorg 
op elkaar worden afgestemd. Aan de zijde 
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van de verzekerrngsinstellingen dient geen 
contractplicht te bestaan jegens individue
le beroepsbeoefenaren en zorginstellrn
gen. Concurrentie aan vraag- en aanbods
Ztjde in termen van dienstverlening, sa
menstelling van het verzekerde pakket of 
van het zorgaanbod en prijsstelling dient 
bevorderd te worden, onder afwijzing van 
commercial iseri ng. Verzekeringsi nstellr n
gen moeten op die punten met elkaar kun
nen concurreren; beroepsbeoefenaren en 
zorginstellingen moeten zrch marktgericht 
opstellen jegens hun financiers. Hoewel 
deze ideeen mij aanspreken als wegen 
waarlangs de kosten beheerst, de uitgaven 
beperkt en ook op termiJn het evenwicht 
tussen inkomsten en uitgaven van de ver
zekeringsinstellingen gehandhaafd kun
nen worden, betwijfel ik of de in het rapport 
ontworpen structuu r h rertoe voldoende ge
profileerd rs. Een nauwkeurrger analyse 
van factoren, die de vraag naar en het 
aanbod van zorg bepalen ware wenselijk 
geweest. Verbetering van zorg in het thurs
milieu en versterkmg van de behandelfunc
tie hierin, een accentverschuiving van in
tramurale zorg en ziekenhuisgeneeskun
de naar thuishulp en thuiszorg lerden nret 
automatisch tot kostenbesparing. Het sys
teem van afspraken tussen financiers en 
aanbreders zal de toegang tot kostbare 
voorzieningen moeten beperken. De 1n 

kostbare voorzieningen gelegen mogelijk
heden voor mensen die een zo groat mo
gelijke zekerherd zoeken voor hun gezond
heid en dre in toenemende mate kennrs 
hebben van medisch-technologrsche ont
wikkelingen, eisen een precieze afbake
ning van eerste en tweede liJn en een 
verantwoorde keuze uit een veelzijdig aan
bod in het totaal van de gezondheidszorg
voorzieningen. Hierover zullen in het con
tractensysteem afspraken moeten worden 
gemaakt. Het tegengaan van overcon
sumptie is daarbiJ een taak van de beroeps 
beoefenaar en de instellrng ten aanzren van 
het eigen gezondheidszorgelrJk handelen 
maar ook ten aanzien van de (onbegrens
de) vraag naar meer en beter van de 
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Gezondherdszorg 

Geen kruid is gewassen 
tegen de druk nieuwe 
geneesmiddelen in de 
verzekering op te nemen. 

verzekerde of de patient. Wanneer te dlen 
aanz1en geen duidelijke normen ontwik
keld worden, zullen beroepsbeoefenaren 
en mstellingen tegen elkaar u1tgespeeld 
worden(' lk zoek wei een dokter, d1e mij wei 
doorstuurt') D1t klemt temeer. daar er vriJ
wel geen kruid gewassen is tegen de druk 
n1euwe geneeskund1ge mogeltjkheden op 
de markt te brengen en in het verzekerde 
pakket op te nemen. Het beroepsmatig 
handelen van hulpverlenersen mstellingen 
en de coordinat1e daarvan d1ent dus voor
werp van de overeenkomsten te ZIJn. Dit 
vereist zelfknt1ek en zelfbewak1ng en de 
aanvaarding van een beoordeling van het 
beroepsmatig handelen van binnenutt en 
bu1tenaf. Voorts dlent vast te staan dat 
structurele overcapac1teit op onderdelen 
van het zorgsysteem wordt teruggebracht 
tot de vereiste capac1tell. En deze overca
paciteitzal mogelijk toenemen bij een zorg
op-maat-systeem met krachtige subst1tu
t1epnkkels RedeltJkerwiJze te stellen e1sen 
van kwal1te1t, ber'e1kbaarheid, besch1k 
baarhe1d en toegankelijkheid zullen moe
ten voorkomen. dat de werkmg van de 
markt op het terre1n van de gezondhetds
zorg zou le1den tot een desastreuze con
currentieslag btJ verzekerings1nstellmgen 
en beroepsbeoefenaren en zorginstellm
gen. Er zullen waarborgen geschapen 
moeten worden voor verantwoorde priJS
en 1nkomensvormmg. Het spel van markt-
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krachten mag er niet toe le1den dat elke 
marktwerking per saldo wordt uitgescha
keld. 

Een zwak punt in het rapport is de be
grenzing van het standaardpakket. Onder 
vermelding van een aantal voorbeelden 
stelt het rapport, dat het standaardverzeke
ringspakket omstreeks 90% van het huidi
ge ziekenfondspakket moet bevatten (1n 
guldens omgerekend). Omdat een belang
riJk deel van de discuss1e over een nieuw 
bekost1gings- en f1nancienngsstelsel voor 
de gezondhe1dszorg zich zal toespitsen op 
de inhoud van de standaardverzekering 
had een du1dei1Jke stell1ngname betrokken 
moeten worden ten aanzien van de vraag 
hoe de 90%-begrenzing concreet bereikt 
moet worden D1t is des te belangriJker 
omdat het rapport over de aanvullende 
verzekering te vaag is hoe ziet dat pakket 
eruit, is het verzekerbaar tegen een redeiiJ
ke premie, hoe kan worden voorkomen dat 
r1sicoselectie aan de ZIJde van verzeke
nngstnstellmgen optreedt (hetziJ door bere
kening van gezondheidsrtSico's per tndivi
du, hetziJ door prem1edifferentiatie, hetziJ 
door de introductie van e1gen bijdragen en 
e1gen nsico' s. hetziJ door pakketdifferentia
tle). 

Organisatorische aspecten 
In de organisatorische vormgeving van het 
n1euwe stelsel ziJn de in het rapport aange
duide plaats en taak van nieuwe regionaie 
inst1tuten als de Kamers van Volksgezond
heid en MaatschappeltJke D1enstverlening 
miJ n1et duideltJk geworden. Het ZIJn over
legorganen. waarin financ1ers en aanbie
ders van zorg een gezamenlijke verant
woordelijkhetd aanvaarden voor een ade
quate zorg-opbouw op regionaal niveau. 
De noodzaak van regelgeving van over
hetdswege op dat punt IS 1n het rapport niet 
aangetoond. 

Een tweede kantteken1ng van organ1sa 
torische aard betreft de samenstellmg van 
de Gezondhe1dsverzeker1ngsraad Deze 
raad moet naar mtJn oordeel vooral een 
adv1serende en toezichthoudende taak 

211 



hebben; hem komt een schakelfunctle toe 
tussen enerziJdS de wetgever en de over
held en anderziJdS de uitvoenngsorganen 
van de ziektekostenverzekeringen. Taak 
en funclle van zo' n raad vergen een brede 
deskund1gheid, een groot maatschappe
lijk draagvlak en onafhankelijkhe1d. lk 
meen dat zo' n raad dan ook n1et moet 
worden samengesteld vanu1t de verzeke
ringsinstellingen, aangevuld met kroonle
den. Een tripartiete structuur (onderne
mers en zelfstandigen, werknemers en 
kroonleden) lijkt mij meer voor de hand te 
liggen. 

De ontw1kkelmg van een eigen ident1te1t 
van verzekerings1nstellingen naar levens
en wereldbeschouw1ng, naar gezond
heidsstiJI (door m1ddel van profilenng van 
de aanvullende verzekenng. eigen biJdra
gen en eigen ris1co's) vind ik een moeliljk 
punt. Deervanng zal - denk 1k - leren, dat 
behoudens uitzonderingen de keuze voor 
een naar Ievens- en wereldbeschouwing. 
respectieveiiJk gezondheidsstiJI verankerd 
pakket eerder door pragmalische, dan 
door princip1ele overwegingen van aspi
rant-verzekerden wordt ingegeven. In de 
tweede plaats, zo zou 1k wlilen opmerken, 
spelen wereld- en levensbeschouwmg en 
gezondhe1dsstijl slechts ten aanz1en van 
beperkte onderdelen van de gezondhelds
zorgvoorzieningen en1ge rol van beteke
nls. Te dien aanzien blljken mensen n1et 
altljd consequent te den ken of te handelen 
(een zekere dlscrepant1e tussen gezond
heidsstijl 1n engere zm en levensstiJI 1n 
bredere zin). Opvattingen over normen en 
waarden blijken 1n de tljd (gelukk1g) aan 
verandenng onderhev1g te ZIJn ook biJ 
1nd1v1duele mensen. lndlen er dan al meer 
ru1mte moet komen 1n de verzekerings
structuur voor allerlei pakketalfferenliatles 
naar Ievens- en wereldbeschouwing. d1ent 
deze naar mijn oordeel bescheiden te ziJn. 
Omdat het verzekenngsstelsel de fmancie
rmg van de profess1onele gezondhelds
zorg bepaalt. kan het n1et zo ziJn dat betrek
kelijk toevall1ge persoonlljke keuzen van 
ind1v1duen (en 1nd1v1duele of collectieve 
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verandenngen h1enn) gevaren opleveren 
voor de cont1nu1te1t van de zorg. waarvoor 
op zeker moment de rekenmg biJ de over
held of de samenlev1ng wordt gepresen
teerd. 

Resteert nog rTliJn eerdere opmerkmg. 
dat de verWIJZing in het rapport naar ge 
zondheidsstljlen tot dusverre eerder 1n ne
gatieve dan 1n pos1t1evetermen IS aangege
ven. Autoselectie (de ind1v1duele keuze 
bepaalde voorz1en1ngen n1et te verzeke 
ren) kan voor groepen van ind1v1duen tot 
onverzekerbaarheid van bepaalde voor
Zieningen le1den, hetziJ door el1m1nenng u1t 
het verzekeringsaar1bod. hetziJ door prak 
t1sch onbetaalbare prem1es voor 'restant-
voorz1enmgen 

Blinde vlekken in het rapport 
De financiele paragraaf van het rapport is 
ronduit zwak. Zeker wanneer men de facto
ren d1e tot u1tgavenstijging le1den en de 
factoren d1e een dalmg van besch1kbare 
m1ddelen tot gevolg hebben 1n ogen
schouw neemt, 1s het n1et zeker tot welke 
u1tkomsten de IIJnen van het rapport zullen 
leiden Een zekere kwanllflcering zou een 
beoordel1ng van het rapport vereenvou
dlgd hebben. lk ben er n1et van overtu1gd, 
dat een accent op thu1szorg en thu1shulp 
zonder meer de kostenontw1kkel1ng meer 
beheersbaar maakt. D1t vergt meer beoor
delmg van beroepsmat1g handelen en een 
mental1te1tsverandering in de samenle
vmg Met het oog h1erop zou 1k een zekere 
programmenng 1n de verschu1ving van de 
m1ddelentoedeling 1n kwantitat1eve fman
Ciele termen wenseliJk hebben gevonden. 
Ook ontbreekt een goed beeld van de 
1nkomensgevolgen van de voorstellen. 
Confrontat1e van lasten en draagkracht 
had miJns 1nz1ens meer aandacht mogen 
hebben. 

We1n1g zegt het rapport over de kwal1 
te1tsontwikkel1ng 1n de gezondheidszorg 
Met de groe1 van het aanbod van voorz1e
n1ngen en van medlsch-technolog1sche 
mogelljkheden en gegeven n1euwe ge 
zondheidsbedre1gingen stelt de kwal1te1ts 
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beheersmg vragen naar pnonte1ten. Maar 
hoe zou de keuze · deze voorz1en1ng wordt 
wei en die voorz1ening wordt niet verze
kerd. respectieveliJk gefinane~erd', ge
maakt moeten worden? Volume-ontw1kke
l1ng als gevolg van kwallleltsontwikkellng is 
well1cht min of meer te beheersen, maar 
n1et om te bUigen 

We1n1g zegt het rapport over verbetering 
van de capac1te1tsbenutting. Het rende
ment van de bestaande voorzien1ngen IS 
n1et optimaal. Vergen de geweld1ge kosten 
van mater1ele voorzien1ngen geen onor
thodoxe oplossingen voor een doelmat1ge 
en (ook flnanc1eel-econom1sch) verant
woorde bedriJfsvoenng?. 

Slot 
lk kom tot een afslu1tmg Het rapport biedt 
zeker goede aanknopingspunten voor de 
prakt1sche pol1t1ek vanu1t de fundamenten 
van de CDA-v1s1e op mens en samenle
vmg. De autonom1e van het maatschappe
IIJk m1ddenveld m de gezondheidszorg 
knJQt n1euwe kansen. Voor een levensbe
schouwelljke of 1deele fundering van dat 
veld IS zeker plaats, mits met mate. De 
pol1t1eke overhe1d treedt 1n de v1sie van het 
rapport tot zekere grenzen terug. DaarbiJ 
dlent er voor gewaakt te worden, dat het 
vervangen van formele door meer mforme
lo zorgarrangementen 1n n1et-off1C18Ie so
Ciale netwerken nret het neveneffect heeft. 
dat de terugtredende overhe1d verder 
doordrmgt rn de prive-sfeer van mensen. 
Ook moet voorkomen worden. dat noodza
kolljke zorg obJect wordt van mm of meer 
vriJbiiJVende liefdad1ghe1d 
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In het rapport vall moeilijk te beoordelen 
of de structuurverander1ng in de zorgver
nleuwing een redelijke inkomensverdelrng 
aantast. Evenm1n IS vast te stellen of men
sen gelet op het besch1kbare aanbod van 
voorzren1ngen in het algemeen straks door 
hun 1nkomen belemmerd worden d1e ge
zondheidszorg te ontvangen. die zij in hun 
s1tuatie nod1g hebben. De aandacht voor 
samenwerking en taakverdeling enerziJdS 
en voor markt en mededinging anderZIJdS 
IIJkt miJ een goede zaak. Een verbrede 
solidariteit en e1gen verantwoordelijkhe1d 
van 1nd1v1duen, groepen en maatschappe
IIJke organ1sat1es vormen een goede inzet 
voor vernieuw1ng. Gerecht1gheidsvragen 
behoeven nog uitwerking naar de concrete 
werkelljkheid 

Voor de praktische pol1t1ek komt het aan 
op de u1twerk1ng van denkbeelden 1n een 
programmatische veranderingsaanpak. 
DaarbiJ zal bliJken dat sol1danteit, gerech
tigheld en verantwoordelljkheidspreiding 
meer spanningen opleveren dan het idea
llsme dat het rapport zeker in de eerste 
hoofdstukken tentoonspreidt. zou doen 
vermoeden. BIJ de vertalmg daarvan 1n 
concrete termen van doelmat1gheid, kos
ten beheersi ng. kwal1te1t, besch 1 kbaarheid. 
bere1kbaarhe1d en toegankelijkheld zal 
naar miJn mening vooral gelet moeten wor
den op de pos1t1e van langdung zieken, 
bejaarden. vereenzaamden en mensen 
met lage 1nkomens. 
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Het CDA en de erfenis 
van de doorbraak 

Wat is er vaak een uiterst geringe afstand 
geweest tussen Doorbraak-christenen en 
christen-democratent Oit conc/udeert Oost
lander btj bestudering van de ideeen van 
Kohnstamm, een van de oprichters van de 
PvdA. De lezer zal gemakkelijk inzien dat 
de idea/en van mensen als Banning en 
Konhstamm in de PvdA geen kans gekre
genhebben. 

Bij ZIJn aantreden heeft de nieuwe CDA
voorzitter Van Velzen de partiJ opgewekt 
om z1ch drastischer in de polit1eke dlscus
sie te beg even. H IJ rekent erop dat christen
democraten de smaak te pakken hebben 
gekregen van de brede partlj-discussie 
over de CDA-nota 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgmgsmaatschappij'. Door die 
d1scussie IS de princip1ele liJn, die het CDA 
1n sterk geactualiseerde vorm heeft opge
nomen, door zeer velen tot hun geestelijk 
e1gendom gemaakt Aan dat proces is heel 
wat vooraf gegaan, en daarna 1s heel wat 
gevolgd aandachttrekkende CDA-pro
grams. enkele tlentallen W.l.-rapporten. 
honderden publikaties van medewerkers 
van het lnstituut en anderen, en nog veel 
meer spreekbeurten, debatten en inter
VIews, waarin de CDA-gedachten werden 
u1tgedragen. Bmnen en buiten het CDA 
trekt dat sterk de aandacht. Onze partiJ 
wordt gezien als de plaats waar n1euwe 
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1deeen voor deze en de toekomstige tiJd 
worden ontwikkeld. Met waardering wordt 
er gerept van de geestelijke bagage die bij 
ons wordt aangetroffen. Aile red en dus om 
de partij-discussie voort te zetten, want er 1s 
ontzettend veel matenaal dat veelal op 
direct verzoek van CDA-organen, van de 
Stichtingsraad van het lnstituut of Tweede 
Kamerfractie werd uitgebracht en waar
over de discuss1e nog niet of nauwelljks is 
gestart En d1e is nodig om leer en pol1t1ek 
Ieven met elkaar 1n harmonie te brengen. 
Zou dat laatste niet gebeuren dan moeten 
we het ergste vrezen voor de mtegr1teit van 
onze beweging. 

Hoe komen we eraan? 
Velen menen dat de christen-democratie 
met mgang van de CDA-fusie bedacht is. In 
die m1svatting worden ZIJ geholpen door de 
c.d.-onvriendelijke houding van de meeste 
politicolog1sche vakgroepen 1n Nederland. 
Het heeft lang geduurd voordat h1er en 
daar de chr1sten-democrat1sche pol1t1eke 
filosof1e weer onderwezen werd. En men 
moet niet vragen hoe 

T egeiiJkertiJd hebben wiJ een lange pe
n ode achter ons van gebrekkige zelfbe
wustheid ten aanz1en van de waarde van 
chnstelijke ge1nsp1reerde polit1ek Daarom 
moet nog steeds met grate nadruk worden 
gesteld dat de ch nsten-democratie zeer 
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diep in onze politieke historie geworteld is. 
Oat IS erg belangriJk voor de betrouwbaar
heid van een politieke partij die vrijwel 
voortdurend regeringsverantwoordelijk
heid draagt Ludieke, plotsklap uit de duim 
gezogen, politieke ideetjes horen thuis bij 
splintergroepen zonder politieke verant
woordelijkheid. Een partiJ als het CDA 
vraagt bij zijn beleidsvoorbereiding een 
veel grotere mate van zorgvuldigheid, 
doordachtheid en argumentatie. Het zou 
een gevaariiJke zelfoverschatting zijn om te 
menen dat wlj daarbij de leerzame ervarin
gen van vorige generaties van geinspireer
de christen-politic! zouden kunnen missen. 
Kritische correctie op hen zal steeds nodig 
zijn, maar vereist tegelijkertijd een fl1nke 
dosis relativering van de eigen inbreng, wil 
deze laatste niet in parmantigheid ontaar
den. 

Een nieuwe dimensie 
lntussen kan worden geconstateerd dat in 
het CDA iets nieuws ontwikkeld wordt. Oat 
n1euwe bestaat in het zoeken naar punten 
van overeenstemming of van onderlinge 
aanvulling tussen de tradities van de sa
menstellende delen. De wisselwerking van 
weleer wordt ge1 ntensiveerd voortgezet. 
Het Ievert een resultaat waar onze zuster
partijen in Europa en elders met grote 
1 nteresse naar kijken. Oat is goed merkbaar 
in de 'werkgroep Doctrine' van de Europe
se VolkspartiJ van Christen-Democraten. 
De oorzaak van onze vooruitgeschoven 
posit1e ligt in het huwel1jk van christelijke 
opvattingen omtrent de menselijke per
soon (personalisme) met een uitgewerkte 
opvatting omtrent maatschappelijke en 
overheidsstructuren. In een aantallanden 
is aileen het personalisme redelijk bekend. 
Daarmee ZIJn wei noties over structuren 
verbonden, maar deze hebben een meer 
afgeleide betekenis. In Nederland zijn de 
begrippen subs1d1arite1t en soevereiniteit in 
e1gen krmg (structuurbegr1ppen) veel be
langrijker dan elders. Oat maakt onze vis1e 
politieker. Het ingrijpen in maatschappelij
ke structuren vanu1t het oogpunt van de 

Cln~sterl Dcmocratrsche VcrkerHIIngen 5187 

gerechtigheid achten wij zeker van zo'n 
groot belang als het veranderen van de 
gezindheid van personen. Oat laatste is 
bovendien een taak die beter bij andere 
samenlevingsverbanden past dan bij de 
politiek. Architectonische kritiek op de sa
menlevingsopbouw, dat is een politieke 
zaak. 

Ecxlusief of kenmerkend? 
Is de christen-democratie als stroming ob
jectief onderzoekbaar, hetzelfde geldt voor 
de waarde van haar ideeen. We Ieven allen 
in dezelfde schepping en het mag ons 
derhalve niet verbazen als anderen tot 
vergelijkbare opvattingen komen. In te
gendeel, het moet ons gelukkig stemmen 
als uit de visies op de werkelijkhe1d een 
zekere mate van consensus naar voren 
treedt. Een consensus die wei Iicht het eerst 
te verwachten is bij die zich even als wij 
door het Evangelisch appel willen Iaten 
inspireren. 

Een opvallend voorbeeld daarvan is re
centelijk te vinden in de dissertatie van 
A. L. R. Vermeer, get1teld 'Philipp A. Kohn
stamm over democratie' .1 Deze Kohn
stamm is vooral bekend als pedagoog/ 
psycholoog en vanwege zijn betekenis 
voor de filosofie. Daarv66r was hij hoogle
raar in de thermodynamica en tussendoor 
werd hem ook eens een leerstoel in de 
theolog1e aangeboden. Kohnstamm kwam 
u1t liberaal Joods milieu en ontdekte op 
latere leeftijd de Persoon van Christus het
geen hem er toe bracht om optweeenveer
tigjarige leeftijd tot de Nederlands Her
vormde Kerk toe te treden. De politiek he eft 
hem steeds geboeid en zodoende was hij 
een tijd lang voorzitter van de Vrijzinnig 
Democratische Bond (VDB, het vooroor
logse 0'66) en een van de mede-oprichters 
van de Partij van de Arbeid. Hij had veel 
invloed op professor Banning, de bekende 
Doorbraaktheoloog die de eerste twee ver-

1 A L R Vermeer Phi/1pp A Kohnstamm over democralie 
Kok. Kampen 1987 
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kiezingsprograms van de PartiJ van de 
Arbeid sterk heeft bernvloed. 

Kohnstamm was in de leer gegaan bij 
Franse christelijke personalisten zoals 
Jacques Maritain en Emmanuel Mounier. 
Dit personalisme verbindt hiJ met de leer 
van de soevereiniteit in eigen kring van 
Abraham Kuyper, die hrj zeer bewonder
de, en van Herman Dooyeweerd met wie 
Kohnstamm bevriend was. Personalisme 
en subsidrariteit zrjn trouwens begrippen 
die we ook in combinatie brJ Banning tegen
komen. De Doorbraak-christenen van de 
Jaren veertig hadden daardoor veel met de 
christen-democraten van toen en van nu 
gemeen. Het taalgebrurk van Kohnstamm 
en Banning getuigt trouwens van een dre
pe vroomheid. Die openhartrge , belrJden
detaal treffen we ergenlrjk nret meer in onze 
naaste omgevrng aan. Daarvoor moet men 
naar de christelijke polrtici op brJvoorbeeld 
de Filrppljnen. 2 

De Doorbraak-christenen 
hadden veel gemeen met 
de christen-democraten 
van toen en nu. 

De verwantschap met de christen-de
mocratie blijkt heel opvallend urt de me
de door professor Bannrng geredrgeerde 
bundel 'Socralistische documenten' J Tot 
deze documenten behoren volgens Ban
ning, naast onder andere het Communrs
trsch Manifest van Karl Marx, publrkaties 
van Ferdrnand Lasalle en T roelstra, ook de 
encyclieken 'Rerum Novarum' en ·oua
dragesimo an no' als mede de redevoerin-
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gen van Abraham Kuyper en H. Diemer 
voor het eerste christelijk sociaal congresl 

Oat sommige socialrsten zich, evenals 
WIJ, beroepen op Franse christen-persona
listen is nog te begnjpen. In Franknjk heett, 
mede op aandrang van het Vatrcaan, noort 
een partij met een christen-democratisch 
etiket bestaan. Partijen van deze aard toor
den zrch voorheen met de weinrg herken
bare naam 'Republikemse Volksbewe
ging' (MRP) welke voor het overgrote deel 
in het Gaullrsme is opgelost. Momenteel 
Iaten ziJ zich Socraai-Democratrsch Cen
trum noemen, hetgeen ook al niet zo duide
lijk kiinkt. Mantain en vooral MoOnier", wrl
den trouwens bredere knngen rnspireren. 
Oat is hen met name in LatrJns-Amerika 
gelukt. De personalrsten waren synthe
tische geesten. Ze wilden nogal wat stro
mingen verzoenen. Toch waren ziJ ook 
zeer duidelijk over hun christelijke mtenties 

Het personalrsme moest theocentrisch 
ziJn en niet antropocentrisch (Mantain) of 
humanistisch (Mounier). BrJ Kohnstamm 
komen WIJ diezelfde begrippen tegen; van 
verdoezelingen is geen sprake. 

De aanvaarding van de fllosofie van de 
soevereiniteit in eigen kring isverrassender 
dan die van het theocentrisch personalrs
me. H rer ging het immers om de overname 
van de filosofie van een direct rivalrserende 
partij. Kohnstamm moest het als VriJzinnig 
Democratisch-kandidaat bij verkiezingen 
in zrJn distnct afleggen omdat de christelijke 
partijen een stemadvies ten gunste van de 
socialrst hadden uitgebracht. 

Wat is er vaak een uiterst geringe afstand 
geweest tussen Doorbraak-chnstenen en 
christen-democratenl Was het wellicht ai
leen de afkeer van de antithese, dre verte
genwoordrgers van de Doorbraak oven
gens even zeer verwrerpen als de klas
sestnJd? Of was het omdat dec d.-partiJen 
geen uitdrukkingsmogelrjkheid vormden 
voor de woede over het kapitalrsme? Een 

Staat en nr:rsonn de oo/1/.·rke f,.fosof,.c 
van Emman1JPI Mo1in•er [tJ:,rorl Delft 1987 
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woeded1e 'christen-soc1al1sten' 1n Kuypers 
rede voor het christelijk sociaal congres en 
in de sociale encyclieken zo zeer trof en 
aansprak. Een christen-democratische 
partiJ moet reg1erungsfahig ziJn, ja zeker. 
Maar o wee als hij de verontwaardiging 
over onrecht n1et vertolken kan. Dan is er 
inderdaad iets essentieels verloren ge
gaan. Wat zou er gebeurd zijn als er des
tijds een ander 1nzicht en een andere ge
voelstoon in de christelljke partijen de 
overhand gehad hadden? We kunnen 
daarover aileen maar gissen. 

Wat wilden de personalistisch-socia
listen? 
Banning had, zoals reeds bleek, een bui
tengewoon ruime definitie van socialisme. 
EnerziJdS sprak hij van proletarisch-socia
llsme en nationaal-socialisme, welke hij 
beide hardgrondlg verwierp5 , anderzijds 
had hij het over de sociaal-democratie die 
hij te economistisch en te weinig gericht op 
geestelijke waarden achtte. Voorheen be
hoorde hiJ tot de zogenaamde religieus
socialisten, die JUist normen en waarden 
voorop stelden en in hun socialisme een 
ethische levensvorm en zelfs een vooraf
schaduwing van het kon1nkrijk Gods za
gen. 

Deze strom1ng verbreedde zich tot het 
personal1st1sche socialisme, waarin de 
waarde van de persoon centraal werd 
gesteld en dus n1et van de collectiviteit of 
van het zogenaamde individu 6 Kohn
stamm wijst erterecht op dat indiv1duen n1et 
bestaan. De mens IS altijd mens in gemeen
schap, sociaal-verantwoordeliJk persoon. 
Zo dacht ook Banning. 'De mens wordt 
aileen 'zichzelf', 'persoon· u1t kracht van 
deze gemeenschap. Egocentr1sme, het ik 
centraal stellen, vernietigt het persoon
ZIJn'; 'persoon-ziJn 1s zuiver Gods ge
schenk'. Tegelijkertijd z1et hiJ de secularisa
tle als een niet aileen persoonlijke zaak 
maar als gevolg van 'collectieve, anonieme 
machten, , 1n de structuren der maat
schappij'. Norm en worden daarin Ieven de 
werkeiiJkheid, bezielende kracht. Evangeli-
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ser1ng van de massa behoeft derhalve een 
beheersrng van aile levensterreinen. 

Oialoog en harmonie stonden bij Ban
ning en Koh nstamm hoog aangeschreven. 
Oat z1jn eigenlijk bij aile personalisten (voor
al biJ MoOn1er) uiterst centrale waarden. Oil 
betekenttevens een afkeer van het social is
meals pure machtsconcentrat1e. 

Personalisme en de structuren 
Het centraal stellen van de persoon brengt 
een sterke voorkeur voor decentralisatie 
van de mach! met zich. MoOn1er en Ban
ning spreken zich beiden uit voor vormen 
van directe democratie, waardoor burgers 
participeren in de besluitvorming binnen 
allerlei sectoren van de maatschappiJ. Het 
econom ische Ieven, het educat1eve stelsel, 
de cultuur, het gezin, ziJ verdienen hun 
eigen statuut. Volgens MoOnier is demo
cratie het regime dat be rust op verantwoor
delijkheld en op functionele organisatie 
T egenover de overheid wil het personalis
me voorrang van recht en wet boven mach! 
en dwang. Macht behoort in die staat niet 
doorslaggevend te zijn. De personalisti
sche staat 1s een 'zwakke staat' 7 De staat 
moet de divers1teit en de autonomie van de 
levensbeschouweliJke groeperingen op 

Kohnstamm profiteert van 
de ideeen van Kuyper en 
Dooyeweerd. 

5 Dr W Barmng De ciag van morgen Plocgsmil Amster· 
dilrn 1946 

6 Coos lluysen Sooa/,sme a/s orx!racflt Arllilos Baarn 
1986 

7 aldus Var1 Weers 
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zijn grondgebied garanderen en de vrede 
en vriendschapsbanden tussen de ge
meenschappen bewaren. Het politieke 
ideaal is dus een staat gericht op dienstver
lening aan een pluralistische samenleving 

Volgens Kohnstamm is 'een staatsvorm 
a!ti;d de uitdrukking van een bepaalde 
mensbeschouwing'. Bij ZIJn beschouwing 
over de inrichting van de samenleving 
prof1teert hij 1n hoge mate van Kuyper en 
Dooyeweerd. De soevereiniteit in eigen 
kring betekent voor hem onder andere 
'meer zeggenschap voor ouders in de 
school, een regel1ng van schoolzaken door 
andere dan de gewone wetgevende licha
men, . , een verkiezing van vertrouwens
mannen naar andere dan naar pol111eke 
beginselen'. Banning spreekt zich op 
soortgelijke wijze over het onderWIJS u1t. HiJ 
WIJSI er bijvoorbeeld op dat 'de bezettings 
Jaren hebben getoond dat niet aileen de 
openbare school, maar ook de vakbond 
der openbare onderwijzers veel minder 
geestelijke weerstand opbracht dan de 
biJZOndere'. HiJ komt vriJwel u1t biJ een soort 
biJzondere ontmoetmgsschool waar veel 
aan biJbelondemcht word! gedaan, tenzij 
de ouders, ook na redelijk overleg, z1ch 
daartegen blijven verzetten. (I) 

Kohnstamm neemt de soeveremite1t 1n 
e1gen kring op in ziJn defln1t1e van de ware 
democratie. Die democratie knJgl biJ 
Kohnstamm veel aandacht omdat het veel 
meer dan een pol1tiek begr1p 1s. Ook hier 
treft de zeer modern kl in ken de personalisti 
schetoon Democratie be rust volgens hem 
op het inz1cht dat aile mensen ongeliJk maar 
gelijkwaardig zijn. Vanwege die ongelijk
heid is ieders oordeel nodig. Mensen ziJn 
geliJkwaardig omdat ze naar Gods beeld 
ZIJn geschapen en allen van zijn genade 
afhankelijk ZIJn. Daarmee wordt de christe
lijke basis van de democratie onderstreept. 
Kohnstamm heeft weinig goede woorden 
over voor de Atheense democrat1e. De 
concentratie van macht biJ meerderheden 
van bevoorrechte burgers, zoals 1n het 
klassieke Athene, verwerpt hij. De weelde 
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van te grote macht is voor mensen niet te 
dragen. Voortsgaat hiJ uit van het normatie
ve en objectieve karakter van het recht dat 
immers niet wordt gemaakt maar gevon
den, of nog beter benaderd. Zoe ken naar 
recht en waarheid en voltooiing van de 
democratie ziJn namelijk one1ndige taken. 
Democratie is voorts een kwestie van ver
trouwen, gebaseerd op het geloof dat in 
een mens aan wie verantwoordel1jkheid 
wordt opgelegd het geweten ontwaakt. 
Oat is zeker een stelling met een actuele 
gebruikswaarde; met name nu door het 
afnemen van verantwoordelijkheid de ge
wetensfunclie van personen en organen 
van het part1cul1er in1tlat1ef zo drast1sch is 
aangetast. 

In het verlengde van deze democratie
opvattlng l1gt Kohnstamms waardenng 
voor de vakbeweg1ng. met name voor de 
christelijke d1e hun democratische vastbe
radenheld tiJdens Troelstra's revolutlepo
ging zo duidelijk hadden getoond. Kohn
stamm kan voorts aileen eer1 staatkunde 
aanvaarden d1e haar ethische normen en 
rechtsbeginselen ontleent aan de Bijbel 
Elke staatkunde die daar van afwijkt wil hiJ 
kracht1g bestnjdenH Merkwaardig bliJft dat 
Kohnstamm ondanks deze duidelijke op
vattmg inzake de vis1e op de staat en ziJn 
verwerping van human1slische staatsfilo
sofleen . toch meent dat christeliJke opvat
tmgen slechts in een v1a personen een rol 
spelen en dat dus een christelijke politieke 
partlj moet worden afgewezen. Hij schijnt 
de morele band tussen I eden van een pariiJ 
te zoeken in het actieprogram. De dlepste 
levensvragen komen daar zijns inziens n1et 
aan de orde. I ntussen vall hiJ wei Kuyper biJ 
1n d1ens pleidooi voor de verovering en 
heiliging van aile levensterre1nen tot Gods 
dienst. Zo1ets IS dunkt miJ meer dan binnen 
een niet-chnstelijke pariiJ geaccepteerd 
kan worden. Na toetreding tot de PartiJ van 
de Arbeid doet hij dan ook wei enig water 1n 
deze WIJn. Maartoch. leer en prakliJk (zowel 
ten opzichte van de openbare school als 

8 A L F1 Vermeer. ope t PRCJ 105 
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ten opz1chte van de parlijvorming) blijven 
wringen. 

Wat is ervan gekomen? 
De lezer zal gemakkelljk mzien dat de 
1dealen van mensen als Kohnstamm 1n de 
PvdA geen kans hebben gekregen. Het 
personalisme. met zijn pol1!1eke stijl en de 
maatschappiJ-VIsie van Kohnstamm en 
Bann1ng treft men 1 n die part1j niet of nauwe
liJkS meer aan. De programs van 194 7 en 
1959 ZIJn allang vergeten. Het soc1al1sme. 
1n de vorm die Banning en Kohnstamm zo 
sterk bekritiseerden. heeft het in menig 
opzicht gewonnen. Kuypers ant1these ver
dween en vond z1jn pendant in de polansa
tiestrategle van links. De PvdA is zeker 
geen instrument geworden ·ter heiliging 
van aile levensterreinen'l 

De sociale pretenties van de PvdA zullen 
de navolgers van de Doorbraak-chrlste
nen nog aanspreken, maar daarvoor en 
zeker voor de andere aspecten van het 
zogenaamde personalistische socialisme 
zal men eerder 1n CDA-gelederen waarde
ring oogsten. De Doorbraak is al vroeg 
kwantitat1ef en ook kwalitatief mhoudelijk 
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mislukt. Enkeleelementen biiJVen van bete
kenis: als chr1sten-democraten kunnen we 
ons gesterkt voelen bij het lezen over de 
inspanningen om de rooms-katholieke en 
protestantse tradit1es van personalisme en 
soevere1nite1t in e1gen kring te 1ntegreren 
en over het succes dat deze mede-christe
nen boekten. ·De zonde van de vereenzel
viging' die ons zo hardnekkig door de 
Doorbraakmensen verweten is hebben we 
goeddeels afgeleerd, zeker in vergelijking 
met diverse 'profetische' christenen ter 
linker zijde. Wij hebben bepaald het een en 
ander kunnen leren. Maar er ziJn eveneens 
veel redenen om zich af te vragen waar de 
erfenis van de Doorbraak e1genlijk geble
ven is. De PvdA van vandaag 1s een we1nig 
herbergzaam oord voor de Bann1ngs en 
Kohnstamms Hun werk word! elders be
studeerd. 

A.M.O. 
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De rol van de overheid en de 
gezondheidszorg 

Conferentie van het platform van 
jonge christen-democratische aca
demici op vrijdag 5 en zaterdag 6 
juni 1987. 
Plaats: centrum 'Hydepark', Drie
bergsestraatweg 50 te Doorn. 

Programma: 

Vrijdag 5 juni 
19.00 uur: aankomst 
20.00 uur: algemene inleiding door 

drs. J.P. van der Reijden, oud
staatssecretaris volksgezond
heid. 

21.00 uur: Discussie over het 
(deel)thema 'De relatie econo
mie en gezondheidszorg'. Hoe
ver reikt de verantwoordelijkheid 
van de overheid in vraagstukken 
die de structuur en financiering 
van de gezondheidszorg betref
fen? 
Twee recent afgestudeerde 
deelnemers zu\len een aanzet tot 
discussie geven met de presen
tatie van hun doctoraal-scrip
ties. 

Zaterdag 6 juni 
10.00 uur: Discussi8 over het 

(deel)thema 'De relatie ethiek en 
gezondheidszorg'. 
Wederom zullen twee deelne
mers dit thema inleiden. het 
gaat hier om de ontwikkelingen 
op het gebied van de bio-medi
sche technologie; de ethische 
vragen die opgeroepen worden 
en de rol van de overheid in de
zen. 

12.00 uur: huishoudelijke vergade
ring 

12.30 uur: lunch 
13.30 uur: een afsluitend forum: 

Forumleden: Dr. A. Dekker, 
ethicus te Kampen, Dr. P. L. de 
Jong, direkteur Anthoniuszie
kenhuis Nieuwegein en Prof .dr. 
A.P.W.P. van Montfort, eco
noom o.a. werkzaam bij het NZI 
Welke taken behoren aan de 
overheid toe met betrekking tot 
economische- en ethische 
aspecten van de gezondheids
zorg? 

17.00 uur: Vertrek 

Aanmeldingen en nadere inlichtingen bij de secretaris van het platform, 
Mattanja de Boer, p/a Dr. Kuyperstraat 2 2514 BADen Haag, 070-924021. 
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Column 

Prof. dr. W. Albeda 

Verzorgingsstaat en 
maatschappijmodel 

Heeft de christen-democratie een maat
schappijmodel? Van deze vraag hebben 
wiJ ons vaak afgemaakt. Het is immers 
duidelijk, dat er niet zoiets is als een her
kenbaar christen-democratisch maat
schappijmodel. Men kan op de volgende 
manieren proberen hiermee in het reine te 
komen. 
1 Er is geen christen-democratisch maat

schapptJmodel, en dat is maar goed 
ook. Een dergelijk model gaat gemak
kelijk als een soort blauwdruk functione
ren, waardoor de politiek dogmatisch, 
weinig wendbaar en vooral onpraktisch 
wordt. 

2 Er is geen christen-democratisch maat
schappijmodel, maar er zijn wei norm en 
waaraan christen-democraten de sa
menleving, waarin zij Ieven, beoorde
len. Zulke normen zijn: spreiding van 
verantwoordelijkheden; rechtvaardig
heid; bescherming van de zwakken, na
tionaal en internationaal; houdbaar
heid, de zorg voor een schoon milieu. 

3 In de praktijk kiezen christen-democra
ten doorgaans wei degelijk voor een 
bepaald maatschappelijk model. Bij 
miJn weten is dat overal een op de een 
of andere wijze gemitigeerd stelsel van 
ondernemmgsgewijze produktie. De 
praktijk van de verschillende Westeuro
pese Ianden, die vrijwel zonder uitzon
dering in de nchting gaat van een min of 
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meer uitgebreide verzorgingsstaat, 
wordt in ieder geval als uitgangspunt 
voor het beleid aanvaard. 

4 De crisis van de verzorgingsstaat heeft 
velen aan het denken gezet over de 
vraag of de acceptatie van de verzor
gingsstaat als sociaal-economisch mo
del wei helemaal past in het christen
democratisch denken. 

Die crisis kan te maken hebben met de 
manier waarop het beheer over de verzor
gingsstaat is gevoerd: de kosten ervan 
gingen de mogelijkheden van de econo
mie te boven. Het is ook denkbaar, dat de 
structuur van de verzorgingsstaat zelf 
(mee)verantwoordelijk is voor de proble
men, waarin wij ons bevinden. Doordat de 
staat de zorg voor de zwakkeren zelf 
steeds duidelijker op zich heeft genomen 
verdrong de verzorgingsstaat de verzor
gende maatschappij. 

Principit:He evaluatie 
lndien men de eerste verklaring van de 
crisis accepteert, dan gaat het erom een 
aantal technisch/financiele correcties door 
te voeren. lndien men de tweede verkla
ring de juiste acht, dan is het nodig alterna
tieve vormen van zorg te ontwikkelen. De 
vraag is dan natuurlijk wei, of er een weg 
terug is, een weg waarbij de staat terug
treedt en de maatschappiJ (dat wil zeggen 
een veelvoud van al of niet georganiseer-
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de groepen en individuen) de zorgzame 
rol van de staat weer overneemt. 

De eerste verklaring van de crisis is niet 
zo moeilijk te onderbouwen. In de jaren 
zestig en zeventig wilde men teveel tege
lijk en geen maatschappelijk arrangement 
is daarop berekend. De tweede verklaring 
is veel moeilijker aannemelijk te maken. 
Niet aile verzorgingsstaten, met een met 
Nederland vergelijkbaar voorzieningen
pakket, kwamen in soortgelijke proble
men. Terwijl de eerste verklaring zich met 
behulp van ciJfers en statistieken vrij ge
makkelijk laat onderbouwen, gaat het bij 
de tweede verklaring veeleer om een 
waardering. Terwijl de technisch/financie
le correcties weinig meer dan een tech
nisch/financiele onderbouwing behoe
ven, geldt voor de meer fundamentele 
veranderingen, dat ze nu een sociaal-poli
tieke verantwoording vragen 

In wezen zou die sociaal-politieke ver
antwoording goed mogelijk zijn, indien wij 
zouden beschikken over een christen-de
mocratisch maatschappijmodel. Maar dat 
model is er nu eenmaal niet. Het is de 
vraag of een ad-hoc ontwikkeld maat
schappijmodel (de verzorgingsstaat is het 
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zeker niet en die moet dus op de helling) 
werkelijk kan voldoen. Het lijkt veel ver
standiger om maar terug te vallen op de 
werkwijze, onder 2 aangegeven. Wij zijn 
toe aan een nieuwe principiele evaluatie 
van de bestaande orde. Een weinig in
drukwekkende conclusie, want daaraan 
zijn we altijd toe. 

Van belang is, vast te stellen, dat een 
globaal oordeel ons niet echt helpt. Veel
eer gaat het erom 
a de financieel/technische correcties uit 

te voeren, zoals die uit de fouten van het 
verleden voortvloeien; 

b de verschillende regelingen, die teza
men de verzorgingsstaat vormen kri
tisch door te lichten, niet op grond van 
een min of meer modische afkeer van 
wat de staat doet, maar op grond van 
de hierboven vermelde normen. 
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Technolog1ebele1d 

Mr. drs. JP. Balkenende 

Technologische . . 
vern1euw1ng en 
vermaatschappel ij king 

Momenteel heerst er een steer van: Tech
nologie moet. Het kabinet stelt een groat 
vertrouwen in de dynamiek van de markt
sector. De christen-democratie zou echter 
de idee van de vermaatschappelijking 
moeten toepassen in het techno!ogiebe
!etd. Balkenende schrutt in het kader van 
een serie over technologiebeleid. Eerder 
verschenen artikelen van prof. dr. A G. M 
van Me/sen, prof. dr. L.B.M Mennes en 
drs. PJ Vas. 

Technologische ontwikkeling is de laatste 
1aren een steeds belangrijker thema ge
worden in de publieke discussies. Bij tech
nologie gaat het om het doelgericht toe
passen van wetenschappelijke kennis om 
praktische problemen op te lassen. 1 Tech
nologie is dus niet iets exclusiefs van deze 
tijd 2 Maar toch zijn er enkele karaktenstle
ken van de huidige technologische ont
Wikkeling die wijzen op een trendbreuk. 
Tal van vernieuwingen hebben grote 
maatschappelijke gevolgen en in de ver
schillende bijdragen aan de artikelenserie 
in Christen Democratische Verkenningen 
is daarop ingegaan 3 

Om welke karakteristieken gaat het? 
De snelheid waarmee de ene ontwikke
ling de andere opvolgt, is opzienba
rend. Produkten in de high-tech sfeer 
ziJn snel verouderd, kennis moet steeds 
worden bijgespijkerd, investeringsbe-
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leid krijgt een ander karakter. De risico's 
- ook in financiele zin - nemen toe. 

2 De veelomvattendheid van de innova
ties is nagenoeg overal zichtbaar. lnfor
matie-, bio- en medische technologie, 
nieuwe materialen, robottisering doen 
hun invloed gelden op tal van sectoren: 
landbouw, industrie en dienstensector. 
In dit kader zij ook gewezen op de 
toenemende internationale verweven
heid van technologische ontwikkelin
gen. 

3 De innovaties hebben niet aileen een 
breed bereik, maar hebben bovendien 
een diepgaande invloed op de organi
satie van produktieprocessen (kwanti
teit en kwaliteit van het werk), de aard 
van de produkten en de voorwaarden 

Mr drs J P Balkenende (1956) IS stafmedewerker soc1aal
econom1sch en frnanc1eel bele1d van het Wetenschappel11k 
lnst1tuut voor het CDA H11 rs l1d van de gemeenteraad van 
Amstelveer1 

1 E J Turn1nga. M. Chamalaun, 'Samenleven met Techno
logle', Samenleving en technologie (Amsterdam 1979) 9. 
A Pacey, De cultuur van techno/ogre (Drachten 1986) 4 
e v , WIJSt op de bredere context van technologie. In de 
·technolog1sche praktiJk' IS een cultureel, een organisato
rrsch en een techn1sch aspect te ondersche1den 

2 Z1e brJV H Baudet Eon vertrouwde were/d Honderd 1aar 
lfl!lovat1e 1n Nederland, Amsterdam 1986 

3 A G.M van Melsen 'Deontw1kkel1ngvandetechnologle 
CDV 2187. 61-69, L.B M Mennes. 'Technolog1e en ont
Wikkelrng CDV 3187, 89-95. P J. Vos, 'Technolog1e. ar
beld en organ1sat1e·. CDV 4/87 129-139 Z1e verder M 
Godet 0 Ruyssen, De oude wereld en de !lieu we teehno
logwen Luxemburg 1982 
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die nodig zijn om te kunnen innoveren 
(het gezamenlijk bekostigen van basis
research bijvoorbeeld). 

4 De complexiteit van produkten en pro
duktieprocessen wordt ontegenzeglijk 
groter. Deze complexiteit manifesteert 
zich onder meer bij de produktontwik
keling, het scholingsniveau en organi
satievraagstu kken. 

De technologische ontwikkeling leidt tot 
nieuwe vormen van samenwerking tussen 
universiteiten, onderzoeksinstituten, on
dernemingen, branche-organisaties, over
heden etc. In dit verband wordt van 'net
werken' gesproken. 4 

AI metal is de technologische ontwikke
lmg in een stroomversnelling geraakt. 
Toch is het niet deze stroomversnelling 
geweest, die de technologie in het middel
punt van de publieke discussie heeft ge
bracht. Wat dit laatste betreft, ligt het meer 
voor de hand om oog te hebben voor een 
tweetal - onderling samenhangende -
vraagstukken namelijk enerzijds het maat
schappelijk patroon van de jaren zestig en 
zeventig in Europa en in Nederland en 
anderzijds de verhouding Europa-Ver
enigde Staten-Japan. 

De problemen van de Europese Ge
meenschap komen met name tot uitdruk
king in het niet optimaal benutten van de 
mogelijkheden van de technologie in de 
mondiale concurrentieverhoudmgen. 
Daardoor is in economisch opzicht ach
terstand opgelopen op de Verenigde Sta
ten en Japan. Deze achterstand kan tot 
diverse probleemvelden worden herleid 
niet een Europese markt maar tal van 
deelmarkten met eigen normen en stan
daarden; het verkeerd richten van over
heidsuitgaven (eenzijdige hulp aan zwak
ke sectoren dan wei steun aan !outer grote 
ondernemingen); het onbenut Iaten van 
(privaat) risicokapitaal en in plaats daar
van een sterke fixatie op overheidssubsi
dies; een grote afstand tussen universitei
ten en bedrijfsleven en tenslotte juridische 
barrieres, zoals belasting-, pensioen- en 
arbeidswetgeving die de mobiliteit van 

224 

I VVI II IVIV~IVUVIVIU 

mensen belemmeren. 5 Deze situatie heeft 
ook Nederland niet onberoerd gelaten. 
Sterker, de situatie is in ons land nog ver
slechterd door een eenzijdig op sociale en 
te weinig op industriele vernieuwing ge
richt beleid in de jaren zeventig 6 Daar
door verzwakte het draagvlak voor collec
tieve voorzieningen. 

In het tamelijk anti-industrie en anti-tech
nologie gerichte klimaat in Nederland is 
onder meer een keer gebracht door het 
rapport Plaats en Toekomst van de Neder
/andse lndustrie van de Wetenschappelij
ke Raad voor het Regeringsbeleid en de 
rapporten van de commissie-Wagner. Op 
Europese schaal wordt gepoogd door 
middel van diverse stimuleri ngsfondsen 
en technische standaardisatieregelingen 
de binnen-Europese samenwerking voor
uit te stuwen. 

Met deze schets is een aanduiding ge
geven van enkele fundamentele vraag
stukken die spelen op het terrein van tech
nologische ontwikkeling: 
- de aard van de technologische ontwik

keling (wenselijkheden, het vraagstuk 
van de 'stu ring', toepassingsmogelijk
heden); 

- de verantwoordelijkheden van aile 
partijen die biJ het proces van techno
logische vernieuwing betrokken zijn en 
de wijze waarop met die verantwoor
delijkheden wordt omgegaan; 

- de verhouding tussen nationaal en 
Eu ropees tech nolog iebeleid; 
het belang van Europa. 

4 Netwerken ZrJn dynamrsche samenwerkrngspatronen van 
personen of organrsatres met het oog op een bepaald doe I 
of een bepaald onderwerp Een voorbeeld rs het tech nolo· 
grsche samenwerkrngsverband MCC van tal van onder· 
11emrngen rn Austrn. Texas Voor de netwerk·gedachte 111 

de socraal-culturele steer zr1 verweze11 naar J Nauta. Th 
Schuyt (red) Zorg en zorgclooshetd Ill de Verentgde 
Staten. Utrecht 1986 

5 "Europe"s Technology Gap·. The Economtsl (24 novem 
ber 1984) 99·11 0 Zre ook WRR. De onvoltootde Europcse 
mtegratte. "s-Gravenhage 1986 

6 Over de verhoudrng tussen technologrsche en rndustrrele 
vernreuwrng. maatschappelijke omgevrng en socraal-or· 
ganrsatorrsche aspecten ZIJ verwezen naar de CDV-br1dra· 
ge van Vos o c Zre ook C J Zwart. "lnnovatre Een 
menselrJk vraagstuk". NRC-Handelsblad. 30 Januarr 1985 
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Technologtebeletd 

In Nederland heelt de discussie over het 
technologiebeleid een sterke impuls ge
kregen door het rapport van de Organisa
tte van Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) van juni 1986, zij uit 
daarin lundamentele kritiek op de lrag
mentarische wijze waarop de bevordering 
van nieuwe technologieen in Nederland 
plaatsvindt en op de onvoldoende linan
ciele tnspanningen ten behoeve van on
derzoek en ontwikkeling. Voorts zij gewe
zen op het recent uitgebrachte rapport 
van de commissie-Dekker. Deze rappor
ten, de toenemende intensiteit - natio
naal en internationaal - van discussies 
rondom het technologiebeleid en de gra
ter wordende betekenis van de technolo
gte in de samenleving stellen ook de poli
ltek voor de vraag welke richting zij op dit 
terrein wil volgen. 

Momenteel heerst er een steer van 
'technologte moet' in verband met econo
mtsche noodzakelijkheden en vandaar 
dat de verbinding tussen 'markt' en 'tech
nologie' snel is gelegd. Oat geldt ook voor 
het huidige kabinet. Minister De Korte 
merkte op dat de rode draad van het 
technologiebeleid 1s: 'de orientatie op de 
dynam1ek en eisen van de marktsector' 7 

In deze stellingname weerspiegelt zich de 
benadering van de aanbodeconomie. 
Toch omvat het toekomstdenken over de 
technologische ontwikkeling meer. Ten 
diepste gaat het om het lunctioneren van 
de samenleving en de wijze waarop de 
technolog1e daarbiJ een rol speelt. In die 
zin kunnen christen-democratische be
leidsopvattingen ook nooit stoppen btJ 
- in de eenzijdighe1d liberaal aandoen
de - 'dynamiek en eisen van de markt
sector'. 

Over de christen-democratische orien
talies bij vraagstukken rondom technolo
Qie en technologiebeleid handel! dit artl
kel. 

Nieuw aandachtsgebied 
Over de techniek is in katholieke en protes
tantse kring veel gezegd en geschreven. 

Chnsten Democrattsche Verkenntngen 6/87 

Katholiek noch protestants 
den ken ziet een wezenlijke 
rol voor de overheid in 
technologie. 

Dit laatste geldt echter in beduidend min
dere mate voor de politiek, waar men zich 
gedurende lange tijd op de achtergrond 
hield. Voor een belangrijk deel kan deze 
situatie worden toegeschreven aan de ka
tholieke en protestantse staatsopvattin
gen. Zowel de subsidiariteit als de soeve
reiniteit in eigen kring zijn geen maat
schappijbenaderingen die aan de staat 
een wezenlijke rol toekennen op het ge
bied van de techniek. Deze zaken beho
ren ten principale tot het werkterrein van 
ondernemingen, bedrijlstakken, sociale 
partners en de wetenschap. Ook de maat
schappelijke gevolgen van de veranderin
gen in de techniek hebben de christen
democratische gemoederen vele jaren 
niet verhit. Mede hierdoor heelt een meer 
princtpiele stellingname lange tijd ontbro
ken. In de jaren zestig en zeventig neemt 
de belangstelling voor technologische 
vraagstukken toe, zij het dat de principiele 
orientaties wat verwijderd raken van de 
authentieke christen-democratische wor
tels. Zo bevat de ARP-brochure Technolo
gische ontwikkeling en werkgelegenheid 
(1970) de conclusie: 'De technologische 
ontwikkeling maakt sociaal-economische 
planning op het niveau van de centrale 

7 Begeletdende bnet d.d 2 september 1986 aan de voorztt· 
ter van de Tweede Kamer m b.t lnstelltng Tttdelttke Ad· 
vtescommtsste Uttbouw Technologtebeletd. Staatscou· 
rant. (5 september 1986) 5 
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overheid noodzakelijk ' - een Stelling die 
in het socialistische gedachtengoed niet 
zou misstaan - .s De brochure Gerede 
Twljfel (197 4) van de wetenschappelijke 
bureaus van de drie christelijke partijen 
gaat eveneens in op de technologische 
ontwikkeling. De toonzetting van dat rap
port (bijvoorbeeld het idee van een 'kring
loopeconomie') doet echter denken aan 
het 'Club van Rome-achtige' dlscussiekli
maat van d1e jaren. De principiele stelling
namen binnen de christen-democratie 
over de technologische ontwikkeling krij
gen een impuls door het rapport Gesprei
de Verantwoordelijkheid (1978) en het 
Program van Uitgangspunten. In eerstge
noemd rapport wordt geconstateerd dat in 
korte tijd voor velen het gezicht van de 
technologie veranderde van 'neutraal be
hulpzaam' tot 'bedreigend onbestuurlijk'. 
Het inzicht groeit dat technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen onlos
makelijk met elkaar verbonden zijn 
- technologie is cultuurvormend en een 
uiting van de cultuur - en voorts is de 
verantwoordelijkheid van de overheid 
aanmerkelijk toegenomen (regulering, 
aankoop, eigen organisatie). 

Gespreide Verantwoordelljkheid kop
pelt enkele belangrijke inhoudelijke vraag
stukken - bijvoorbeeld kwaliteit en kwan
titeit van arbeid, aspecten van fundamen
teel en toegepast onderzoek - aan princi
piele noties omtrent de verantwoordelijk
heidsverdeling tussen overheid en 
particuliere sector en dit alles binnen een 
normatief kader. Daarmee heeft het een 
omslag in het gedachtenklimaat bewerk
stelligd die van grote invloed is op het 
christen-democratisch denken random 
technologische vraagstukken. 

In dat spoor past ook de benadering 
van het Program van Uitgangspunten ten 
aanzien van technologische ontwikke
llng9 Daarbij gaat het vooral om een twee
ledige benadering. Aan de ene kant wijdt 
het fundamentele passages aan weten
schap en techniek: sociaal-ecologisch ver
antwoord gebru ik, een voorwaarden-
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scheppende rol van de overheid, neerko
mend op het signaleren van nieuwe ont
wikkelingen; het bevorderen van maat
schappelijke discussies over risico's en 
het verbieden van bepaalde ontwikkelin
gen op gronden van algemeen belang, en 
- overeenkomstig de lijn van gespreide 
verantwoordelijkheid - de ontwikkeling 
van (beroeps)codes door wetenschappe
lijke onderzoekers zelf. Aan de andere 
kant komt de toepassing van de techniek 
aan de orde bij de organisatie en de orien
tatie van het sociaal-economisch Ieven. In 
dat kader kiest het Program van Uitgangs
punten voor een zodanige aanwendjng 
van de techniek dat een bijdrage wordt 
geleverd aan de ontwikkeling van een sa
menleving waarin gespreide verantwoor
deliJkheid groeit binnen een raamwerk van 
solidariteit en rentmeesterschap. Orienta
ties die in het Program van Uitgangspun
ten een rol spelen zijn 
- fundamentele gelijkwaardigheid van 

mensen; 
- bescherming van het milieu; 
- aandacht voor de positie van ontwik-

keli ngslanden; 
- internationale arbeidsverdeling: 
- maatschappelijk zinvolle produkt1e; 
- meer herkenbare vormen van solidari-

teit; 
- maatschappelijke offers naar draag

kracht; 
- goede arbeidsomstandigheden; 
- optimale betrokkenheid van werkne-

mers (organisaties). 
Dit type benadering heeft een nadere uit
werking gekregen in het CDA-rapport 
'Van verzorgingsstaat naar verzorgings
maatschapplj'. Daarin komt de technolo
gische ontwikkeling niet expliciet aan de 
orde. Maar de mens- en maatschappijvisie 
van dit rapport kan van grote betekenis 

8 Not1t1e van een werkgroep van het College van Adv1es der 
ARP, Techno/oglsche ontw1kkelmg en werkgelegenhe1d. 
(Januall 1970) 39 

9 Program van U1tgangspunten van het Ch11sten Democra
tlsch Appel. artt. 53 e v. en artt 29 e.v. 1nclus1ef de 
toelicht1ng 
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T echnolog1ebele1d 

ZIJn voor de verdere gedachtenontwikke
l~ng b1nnen de christen-democratie over 
het technologisch toekomstperspectief en 
de verantwoordelijkheid van de politiek 
Zoals bekend behelst die mens- en maat
schappijvisie enerzijds een scherpere af
bakening van de taken van de overheid 
(n1et zozeer 'minder' overheid, maar pri
mair een 'andere' overheid) en anderzijds 
een appel op het maatschappel1jk mid
denveld (commerciele en non-profitinstitu
ties tussen overheid en burger) om de 
eigen verantwoordelijkheden metterdaad 
op te pakken. 

Zowel de nieuwe rolopvatting ten aan
zien van de overheid als de vergroting van 
maatschappelijke verantwoordelijkheden 
kunnen uitmonden in een proces van 'ver
maatschappelijking'. Deze lijn van den
ken, die voortbouwt op authentieke katho
lieke en protestantse mens- en maat
schappiJopvattingen, krijgt binnen de 
christen-democratie de laatste tijd weer 
een steeds sterkere verankering. Het noe
men van voorbeelden is dan ook betrek
kelljk eenvoudig: de rol van de woning
bouwcorporaties op het terrein van volks
huisvestlng, de herziening van de struc
tuur van de volksgezondheid, de over
dracht van de werknemersverzekeringen 
aan sociale partners. De christen-democra
tie staat voor de opgave om bij de verdere 
ontwikkeling van deze conceptie eveneens 
de effecten daarvan op het terrein van het 
technologiebeleid aan te geven. 

In dat verband is het van belang om met 
name aandacht te schenken aan de ver
binding tussen principiele beleidsorienta
tles en hetfeitelijk te voeren beleid. Soms is 
die verbinding ver te zoeken. Ook binnen 
andere Europese Ianden stoelt het beleid 
vaak eenzijdig op de belangen van de 
marktsector en de internationale concur
rentieverhoudingen, terwijl normatieve 
stellingnamen soms in de Iucht blijven 
hangen. 10 In die situatie lijkt verandering te 
moeten komen, althans wanneer we de 
technologische en SOCiale innovatie Willen 
integreren, als we de maatschappelijke 
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betekenis van de nieuwe technologieen 
willen vergroten en als we de technologi
sche ontwikkeling een - in aile opzich
ten - 'houdbare' ontwikkeling willen Iaten 
zijn. 

Hieruit blijkt dat technologie niet als een 
op zichzelf staand onderwerp mag wor
den beschouwd, maar in het perspectief 
moet worden geplaatst van de samen
hang tussen economie, cultuur en politiek. 
Pacey merkt op: 'Hopen op een techni
sche oplossing die niet tevens sociale en 
culturele maatregelen inhoudt is een illusie 
najagen' .11 

Vermaatschappelijking 
Vermaatschappelijking is een proces van 
intensivering van verantwoordelijkheden 
op beleidsmatig, organisatorisch en finan
cieel gebied door de (georganiseerde) sa
menlevtng binnen bepaalde maatschap
pelijke randvoorwaarden. Deze princi
piele notie vloeit voort uit de eerder ge
schetste christen-democratise he mens- en 
maatschappijvisie en biedt een tegen
wicht tegen het maakbaarheids- of stu
ringsdenken van de jaren zestig en zeven
ttg. Een denken dat sterk op overheidsre
gulering en -bemiddeling was gericht. Een 
fundamenteel bezwaar dat tegen het 
maakbaarheidsdenken kan worden inge
bracht heeft betrekking op de eenzijdige 
fixatie op een actor (de overheid) en/of een 
discipline (het politieke deel van het be
staan). Als we nu de feitelijke ontwikkelin
gen random de technologische innovatie 
bezien - een snelle, complexe, veel om
vattende en verreikende technologische 

10. D1t neemt evenwel niet weg dat ook kan worden gecon
stateerd dat b1nnen de chr~sten-democra!le 1n Europa 
meer en meer gepoogd word! om vanu1t de e1gen pr~ncl
pes antwoorden te v1nden op n1euwe vragen random 
wetenschappelljke en technolog1sche ontw1kkel1ngen 
Een Interessante b11drage 1n dat kader IS een art1kel van 
de Du1tse bondsm1n1ster He1nz R1esenhuber. 'Neue Ak
zente 1n der Forschungs- und Technologlepolltlk·. Son
de Neue Chnstlich-Oemokratlsche Politik, Jrg 17. nr 
1/84 

11 Pacey, op cit.. 10. Wat betreft deze 'samenhangbenade
ring' ZIJ voorts verwezen naar Wetenschappelitk lnst1tuut 
voor het CDA. Werkloosheid en de crisis 1n onze samen
levlng, 's-Gravenhage 1984. 
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ontwikkeling, in een internationale context, 
en met nieuwe eisen op het gebied van 
maatschappelijke flexibiliteit -, dan lijkt 
het maakbaarheidsdenken van de verzor
gingsstaat een inadequaat antwoord om 
in te spelen op de uitdagingen van mor
gen. Ook uit tal van toekomststudies blijkt 
dat de dynamiek van de technologische 
ontwikkeling gebaat is bij sociale vernieu
wing, maatschappelijke flexibiliteit en het 
oppakken van verantwoordelijkheden 
(met name door de ontwikkeling van net
werkstructuren).12 In dat perspectief kan 
nu de lijn van vermaatschappelijking wor
den geplaatst. Een aantal van de in de 
eerste paragraaf genoemde probleemvel
den van Europa kan worden terugge
bracht tot het onvoldoende onderkennen 
van de noodzaak van vermaatschappelij
king. 

Vermaatschappelijking kan niet op een 
lijn gesteld worden met 'meer markt'. ZiJ 
veronderstelt veeleer een breed gedragen 
verantwoordelijkheid, die recht doet aan 
de in paragraaf 2 genoemde sociaal-eco
logische orientaties. 

Dit impliceert tweeerlei: (1) een op ver
maatschappelijking toegesneden ge
dragsverhouding van de bij de besluitvor
ming betrokken partijen (werkgevers en 
werknemers, aanbieders van en vragers 
naar onderzoek, consumentenorganisa
ties etc.) en (2) een overheidsbeleid dat 
kaders schept en ruimte biedt voor ver
maatschappelijking (dus zelfbeperking op 
het gebied van regulering, marktinterven
tie en financiele bemoeienis, maar ook 
- door middel van het vaststellen van 
randvoorwaarden - mgrijpen waar de sa
menleving zelf tekort schiet). FeiteliJk IS dat 
een keuze voor het zelf-regulerend vermo
gen van de samenleving binnen normatie
ve kaders. In de artikelenserie in dit blad 
liggen al tal van aanknopingspunten voor 
deze benadering besloten 
- Prof. Van Melsen stelt dat water 1n de 

natuur verborgen l1gt wei door de 
mens ontdekt, maar niet geschapen 
kan wordenn Dit veronderstelt erken-
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ninq van een zekere autonomie van de 
wetenschappelijke en technologische 
ontwikkeling en de erkenning van de 
academische vrijheid van de onder
zoeker. Fundamenteel onderzoek kan 
zich wei op bepaalde gebieden bege
ven - en in zoverre kan er sprake zijn 
van het enigszins richting geven door 
de overheid - , maar dit neemt de 
eigen verantwoordelijkheidsbeleving 
van de onderzoeker niet weg. Het ver
antwoordelijkheidsvraagstuk komt 
overigens in een ander perspectief te 
staan wanneer wetenschappelijke 
kennis wordt omgezet in praktische 
toepassingen. 

- Prof. Mennes constateert dat de over
dracht van tech nologie vooral tot stand 
komt tussen ondernemingen in ver
schillende Ianden. Vooral transnatio
nale ondernemingen spelen een be
langrijke rol. 14 Ook hier geldt weer dat 
de verantwoordelijkheidsbeleving van 
de betrokken ondernemingen, en de 
wijze waarop ontwikkelingslanden 
daarop inspelen, van buitengewoon 
belang zijn voor het verband tussen 
technologie en ontwikkeling. 

- De vakbondseconoom Vos wijst erop 
dat - ook in de toekomst - de relaties 
tussen mensen in de bedrijven een van 
de belangriJkste omgevingsfactoren 
vormen van de technologische ontwik
keling. Daaruit vloeit in feite voort dat 
de vakbeweging - mits zij 'enige at
stand neemt van het klassieke vak
bondsmodel' - onmisbaar is in het 
proces van vermaatschappelijkinq. 15 

Naast deze stellingnamen kunnen ook 
praktische voorbeelden worden vermeld 
die wiJzen op onder meer verantwoord 
automatiseren op menselijke maat, waar
bij aandacht wordt besteed aan sociaal 

12 A T olfler De derde golf. Utrecht/ Antwerpen 1983. T. 
Huppes Een meuw ambachtelijk elan. Den Haag. fe
bruarl 1985 

13 Van Melsen. op Cit 63 e.v 
14 Mennes op c1t 92 
15. Vos. op c1t .. 137 
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beleid, kwaliteit van de arbeid, inspraak 
van de gebruikers en invloed van perso
neelsvertegenwoordigingen.16 

Vermaatschappelijking betekent dus 
onder andere: 
- ontwikkeling van beroeps- en ge

dragscodes door de georganiseerde 
samenleving zelf (ten aanzien van we
tenschappelijk onderzoek, onderne
mingsbeleid etc.); 

- 'inclusief' denken bij besluitvormings
processen (bijvoorbeeld vooraf reke
ning houden met milieu-effecten 17 , 

maar ook een meer integrale en sa
menhangende aanpak van scholing, 
investeringen, werkgelegenheid, so
ciale aspecten e.d.); 

- versterking van maatschappelijke insti
tuties (meer autonomie voor universi
teiten en onderzoeksinstituten, onder
steuning van kennisoverdracht door 
branche-organisaties van het midden
en kleinbedrijf) en een betere onderlin
ge samenwerking, ook op internatio
naal niveau (gezamenlijke research, 
netwerken etc.); 

- het bevorderen van zelf-corrigerende 
krachten in de samenleving (bijvoor
beeld door erkenning en ondersteu
ning van countervailing powers, tech
nology assessment etc.). 

Uit het voorgaande blijkt dat vermaat
schappelijking een kwalitatief ander per
spectief is dan bijvoorbeeld een terugtred 

De overheid als 
aanspreekpuntvoor 
ondernemend Nederland: 
de verzorgingsstaat in een 
nieuw jasje. 
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van de overheid of versterking van de 
markt. 

Dit element nu is van groot belang bij de 
verdere ontwikkeling van het technologie
beleid. De overheid zou op basis van het 
bovenstaande het niet tot haar taak moe
ten rekenen om een centraal 'aanspreek
punt (te worden) van ondernemend Ne
derland' (ministerie van Economische Za
ken)18, maar zij dient veeleer de voorwaar
den te scheppen voor een proces van 
vermaatschappelijking. Wij richten ons nu 
op de rol van de Nederlandse overheid. 

De nationale overheid 
In het huidige technologiedebat valt het op 
dater een vrij sterke fixatie is op de organi
satie van het beleid in de Verenigde Staten 
en Japan, terwijl daarnaast een sterke 
aandrang op meer overheidsbekostiging 
van onderzoek en ontwikkeling waar
neembaar is, vooral omdat die bekosti
ging in 'andere Ianden' veel sneller is ge
stegen.19 

Wanneer we de door sommigen toege
dachte en de hiervoor geschetste rol van 
het ministerie van Economische Zaken 
koppelen aan die aandrang om 'meer 
geld', dan begint zich een nieuw beeld 
van de verzorgingsstaat te ontvouwen. 
Deze keer geen directe zorg voor de bur
gers of voor 'uitzichtloze' economische 
sectoren, maar zorg voor technologische 
ontwikkeling van de ondernemingen. Het 
is zonneklaar dat ons land zich momenteel 
in een fase van technologische herstructu
rering bevindt en dat stelt nieuwe eisen 
aan het overheidsoptreden. 

16. St1cht1ng Grote Broer. Automat1senng op mensei!Jke 
maat. Amersfoort!Leuven 1985. 

17. Z1e biJV. R. Donckels ea. (red). MJ!Jeu en ondernemer· 
schap. Zoetermeer/Brussel 1987 

18. Aldus m1n1ster De Korte b11 de 1nstallatie van de Comm1s· 
s1e Dekker. Staatscourant. 3 november 1986. D1t beeld 
komt ook op biJ een mterv1ew met de d~recteur Algemeen 
Technolog1ebele1d van het M1n1stene van Econom1sche 
Zaken in lngemeursJnformatJe. 19 december 1986 

19. Vgl. Beleidsoverz1cht Technolog1e 198611987. Kamer· 
stuk 19704.nr 2. 6·8. "High-Technology survey: Japan 
and the Un1ted States· The Econom1st. 23 augustus 
1986 
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Nrettemin staan wij nu - vooral met het 
oog op de jaren negentig - op een twee
sprong de ene lijn is die van de vermaat
schappelijking, de andere is die van een 
hernieuwde staatsinvloed, de verzor
gingsstaat in een ander jasje. De chrrsten
democratie zal haar posrtie in deze moe
ten bepalen en voor die positiekeuze biedt 
de conceptie van de verzorgingsmaat
schappij voldoende houvast. Uit het voor
gaande blijkt reeds dat binnen de christen
democratie de lijn van de vermaatschap
pelijking centraal staat. Zo bezien zal de 
technologische innovatie primair tege
moet getreden moeten worden met een 
versterking van de organisatie en een 
krachtige opbouw van netwerken en niet 
in de eerste plaats met een aandrang op 
steeds meer overheidsbekostiging van bij
voorbeeld onderzoek. 

Bij de beleidsvoering in Nederland zal 
men zich terdege bewust moeten zijn van 
twee uiterst relevante omstandigheden 
1 technologische ontwikkeling is primair 

een door (internationale) economische 
ontwikkelingen gestuurd marktgebeu
ren dat zich afspeelt binnen een sociale 
context; 

2 technologie raakt meer en meer verwe
ven met processen van mternationalise
ring (zie verder). 

Naast principiele noties zijn er dus enkele 
feitelijke omstandigheden die - zeker op 
langere termijn - nopen tot bescheiden
heid met betrekking tot het voeren van een 
nationaal technologiebeleid. Toch blijft 
ook in Nederland de overheid een onmis
bare rol spelen en het behartigen van 
'wezenlijke overheidstaken' behoort even
zeertot de conceptie van een verzorgings
maatschappij. Welke principiele accenten 
moeten in het overheidsbeleid tot uitdruk
king komen? 
1 Het voeren van een op vermaatschap

pelijking toegespitst beleid, zodanig dat 
de hiervoor geschetste verantwoorde
lijkheidsbeleving metterdaad kan groei
en. Oat veronderstelt een tweesporige 
aanpak: het scheppen van beleidsmati-
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ge en financrele ruimte voor onder meer 
ondernemingen, instituten en universi
teiten (minder regulering, minder gede
tailleerde financiele bemoeienis en on
dersteuning van die activiteiten die het 
proces van vermaatschappelijkmg kun
nen bevorderen (zie paragraaf 3). 

2 Waarborgen van 'vloeren' in het be
staan, dat wil zeggen opkomen voor 
slachtoffers van technologische ontwik
keling, zorgen dat diverse maatschap
pelijke waarden - bijvoorbeeld culture
le identiteiten - de kans krijgen om aan 
de vernieuwing van de technologie biJ 
te dragen en het vaststellen van bepaal
de grenzen die niet overschreden mo
gen worden (bijvoorbeeld de rechten 
van de werknemer, of ethische normen 
op het terrein van de bio- of medische 
technologie). 

3 Het door middel van eigen activiteiten 
bijdragen aan een adequate maat
schappelijke infrastructuur, waarin de 
technologische ontwikkelingen opti
maal en op een verantwoorde manier 
kunnen gedijen (zorg voor goed onder
wijs20, privacywetgeving, de ontwikke
ling van op de wezenlijke overheidsta
ken toegesneden juridische en bestuur
lijke kaders). Bij de ontwikkeling van 
een dergelijke infrastructuur behoort 
- waar mogelijk en nodig in samenwer
king met de particuliere sector of de 
Europese overheid - ook het onder
steunen van ontwikkelingen die niet via 
het reguliere marktproces gerealiseerd 
kunnen worden of van ontwikkelingen 
die pas in een veellater stadium rende
ment opleveren. Het laatste betekent 
onder meer dat overheidssteun bij (be
paalde onderdelen van) het fundamen
teel onderzoek niet gemist zal kunnen 
worden. 

De hier geschetste beleidsorientaties, die 
primair een algemeen voorwaarden
scheppend karakter hebben, kunnen bij-

20 In deze zrn ook prof Pannenborg (Phrlrps). ·Technologre
belerd steunt op onderWIJS. Trouw. 31 maart 1987 
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dragen aan het proces van vermaat
schappelijking, met inachtneming van de 
buitengewoon belangrijke internationale 
component van de vraagstukken rondom 
technologische innovatie. Wei zullen de 
contouren van deze beleidsorientaties na
der uitgewerkt moeten worden. Het is ver
heugend dat van diverse zijden binnen het 
CDA is aangedrongen om in het kader van 
het toekomstdenken nadrukkelijk aan
dacht te besteden aan de technologische 
ontwikkeling. 

Europa 
De ontwikkel1ngen op technologisch ter
rein en de daarmee samenhangende 
markteffecten, hebben ontegenzeglijk een 
mondiale dimens1e. Van vele zijden 
- met name door grote ondernem1ngen, 
door de Europese instellingen, en in toe
nemende mate door afzonderlijke regerin
gen - is gewezen op structurele proble
men waar Europa mee kampt en die een 
fnuikende werking kunnen hebben op de 
toekomst van Europa. Het gaat daarbij 
vooral om de werkgelegenheidsontwikke
ling, de exploitatie van nieuwe technolo
Qieen en het kunnen handhaven van een 
draagvlak voor maatschappelijke voorzie
ningen Deze probleemgebieden nopen 
- ook voor christen-democraten - voors
hands tot een krachtig benadrukken van 
de positie van het ene Europa in de wereld 
van concurrentie, handelsstromen en de 
ontwikkeling van nieuwe produkten. 21 

Daarbij zal overigens de rol van ontwikke
lingslanden nauwlettend in het oog moe
ten worden gehouden. In die zin mag de 
eenword1ng van Europa n1et uitmonden in 
het opkloppen van Europees protectionis
me. 

De eenwording van de Europese markt 
en een kracht1ge groei van de binnen
Europese samenwerking ziJn de belang
riJkste instrumenten om de technologische 
vernieuwing vooruit te stuwen. Die samen
werking wordt momenteel geentameerd 
door de verschlllende EG-stimulerings
fondsen22 (bijvoorbeeld ESPRIT: informa-
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tie-technologie, BRITE: nieuwe technolo
gie voor tradit1onele sectoren, RACE: tele
communicatie) en door het EUREKA-pro
Ject Ondanks de onontbeerlijke Europese 
samenwerking leidt het Europees techno
logiebeleid loch tot vrij pittige discussies. 
1 Tal van ondernemingen blijken een gro

te waardering te hebben voor de Euro
pese programma's, echter vanuit het 
bedrijfsleven klinken ook geluiden dat 
hierdoor een 'verzorgingsstaat' voor 
het bedrijfsleven in het Ieven wordt ge
roepen, die ertoe leidt dat de overheid 
de 'slechte' risico's gaat afdekken. 23 

2 Sommige lidstaten - met name West
Duitsland - hebben de neiging om 
zich meer terughoudend te gaan op
stellen ten aanzien van de toedeling van 
stimuleringsmiddelen door Europa en 
geloven meer in het eigen kunnen. Het 
moeizame proces van besluitvorming 
over het (tweede) kaderprogramma 
van communautaire werkzaamheden 
op het gebied van onderzoek en tech
nologische ontwikkeling (1987-1991) 
door de Raad van Ministers is veelzeg
gend. 

3 Door het Europees Parlement wordt het 
belang van de technologische ontwik
keling als een katalysator-functie van de 
Europese eenwording nadrukkelijker 
beklemtoond. Wat is echter het langere 
termijn perspectief? Gaan de Europese 
maatregelen in het economische en we
tenschappelijke proces een structurele 
plaats innemen (zoals momenteel het 
geval is bij het EG-Iandbouwbeleid) of 
staat het huidige - in beginsel tijdelij
ke - voorwaardenscheppende karak
ter van die maatregelen voorop? En 
verder hoe dient de verhouding tussen 

21 B Salzer Europas Mehr-Wert. Bonn 1986 en Urnberto 
Colombo. Technological Innovation New Forms and 
OJmens1ons. New Geographical Balances. (keynote pre
sentatron conference Tokyo/Tsukuba. 2-6 JUnr 1985) 
Straatsburg 1985 

22 Een ilandzaam overzrcilt rs te v:nden rn de GOA-brochu
re EG-St:mulenngslondsen 

23 Aldus dr rr H L. Beckers (Research-coordrnator Shell) 
NRCHandelsblad. 6 december 1986. bl? 15 
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nationaal en Europees beleid zich te 
ontwikkelen? 

Deze vraagstukken stellen de christen-de
mocratie in Europa voor de vraag hoe de 
'technologische gemeenschap' zich in 
Europa verder kan ontwikkelen. In dat 
kader kunnen de denklijnen, die stoelen 
op de conceptie van de verzorgingsmaat
schappij, zeer wei hun nut bewijzen, ster
ker - gegeven de onmiskenbare tenden
zen in de richting van internationalise
ring - zullen de lijnen van vermaatschap
pelijking in de jaren negentig primair via 
Europa moeten worden nagestreefd. Oat 
betekent dat de activiteiten, die nu op 
Europese schaal bestaan en worden uit
gebreid, ondersteuning behoeven, vooral 
vanwege hun multiplier werking. Wei zal 
de Europese overheid terug dienen te tre
den als onderdelen van de Europese infra
structuur tot stand zijn gekomen en ade
quaat functioneren. De kracht van Europa 
behoort niet te bestaan uit het Iauter uit
breiden van middelen, bevoegdheden en 
menskracht, maar primair uit het vermo
gen om krachten te bundelen, een Euro
pese infrastructuur verder te ontwikkelen 
en om een proces van Europese vermaat
schappelijking van de grond te krijgen. 
Wanneer de Europese gremia vanuit die 
intenties omspringen met hun verantwoor
delijkheden, verdient Europa aile mogelij
ke ondersteuning. Een dergelijk Europa 
biedt ook kwalitatief een ander - en wel
licht ook vriendelijker - gezicht dan een 
Europa dat te weinig marktconform op
treedt (bijvoorbeeld op landbouwgebied) 
of dat teveel dwingend-regulerend bezig 
is (de richtlijnen-spiraal). 

Overzien we het geheel dan kan de 
Europese christen-democratie overgaan 
tot een integratie van de erkenning van de 
zelfstandige betekenis van maatschappe
lijke krachten als antwoord op de verstate
lijking, de herijking van het nationaal be
leid en de belangrijke rol van Europa. In 
diverse publikaties uit verschillende lidsta
ten blijkt, dat noties van subsidiariteit, eco
nomische noodzakelijkheden en sociale 
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omgevingsvraagstukken, de eigen rol van 
maatschappelijke verbanden etc. ruim
schoots voorhanden zijn. Op basis daar
van kan een koers worden uitgezet die 
ertoe leidt dat de Europese maatschappij, 
met haar verscheidenheid en bij gevolg 
grote potenties, voorop komt te staan. En 
in dat kader nemen de eenwording van de 
Europese markt, het optreden van de 
Europese overheid en - vooral - een 
breed gedragen proces van vermaat
schappelijking essentiele plaatsen in. 

Vermaatschappelijking: het perspec
tief voor de jaren negentig 
Het denken over de technologische ont
wikkeling heeft de laatste tien jaar - zeker 
in Nederland - een merkwaardige meta
morfose meegemaakt. Aanvankelijk be
stand er een automatiseringsvijandig kli
maat, wantrouwen in de techniek, geloof 
in maakbaarheid en sturing en een sterke 
fixatie op de overheid. Daarna heeft een 
omslag plaatsgevonden: het accent komt 
te liggen op de mogelijkheden van de 
techniek en de noodzaak van technologi
sche vernieuwing. Wat bleef was de tame
lijk grote gerichtheid op de overheid: eerst 
de overheid als corrigerende kracht op de 
gevaren van de techniek, daarna de over
heid als stimulator van de innovatie en als 
'aanspreekpunt van ondernemend Ne
derland' 24 Het fenomeen doet zich voor 
dat nieuwe technologische ontwikkelin
gen, die fundamenteel van aard zijn - zie 
de aan het begin genoemde karakteristie
ken -, tegemoet worden getreden met 
een instrumentele visie die ten principale 
overeenkomt met die van de jaren zeven
tig. Zo bezien kan de aanduiding 'een 
verzorgingsstaat voor het bedrijfsleven' 
enige juistheid niet worden ontzegd. Toch 
is het de vraag of dit spoor ook in de jaren 
negentig moet worden bewandeld. 

De vraagstukken random technologi
sche ontwikkeling zijn inmiddels zo groot-

24 Omtrent de overhe1dspol1t1ek JWA van DIJk, lnnovat1e 
en overhe!dsbeield, Amsterdam 1986. Z1e ook noot 18 
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schalig en complex geworden dat ook de 
antwoorden op een ander vlak komen te 
liggen: sorns internationaal, soms op mJ
cro-niveau, biJ onderzoekers zelf, biJ uni
versJteiten, bij het beleid van de onderne
mer, bij de verantwoordelijkheidsbelev1ng 
van werknemers en hun organisaties enz. 
Ook het tempo van aile ontwikkelingen 
stelt nieuwe organisatorische eisen. Daar 
komt nog iets anders bij. De waardering 
van de techniek ondergaat snelle veran
deringen. Zo waren er - om slechts een 
enkel voorbeeld te noemen - begin Jaren 
tachtig kritische geluiden waarneembaar 
met betrekking tot de chip-technologie. 
Nu chips in zeer veel technische appara
ten z1jn verwerkt, heeft de scepsis plaats
gemaakt voor waardenng. Vaak blijkt dat 
vraagstukken of problemen random tech
nologie niet rijzen biJ de ontdekking of de 
ontw1kkel1ng ervan, maar in de toepas
sJngssfeer. Voorspelde problemen blijken 
soms niet, dan wei pas in een later sta
dium, uit te komen (bijvoorbeeld uitstoot 
van arbeidskrachten). Voorts dienen zich 
plotseling onvoorziene vraagstukken aan 
(computerfraude, fysieke effecten voor 
zwangere vrouwen bij het beeldscherm
werk, etc.). 

De grootschaligheid, de complexiteit, 
het tempo, de wisselende waardering en 
de onvoorz1ene effecten van de technolo
Qie Iaten zich moeilijk op een eenduidige 
wijze reguleren of sturen. Het antwoord op 
de kansen, maar ook op de bedreigingen 
van de technologische innovatie kan 
slechts zeer ten dele worden gegeven 
door (nationaal) technologiebeleid van de 
overheid. Bepalend voor het proces van 
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technologische ontwikkeling zal zijn: de 
wijze waarop de samenleving in haar ge
heel omgaat met vraagstukken random 
technologische ontwikkeling. 

De opgave voor de overheid bestaat 
vooral hieruit dat zij bijdragen Ievert aan 
de versterking van een maatschappelijke 
infrastructuur, die de verantwoordelijk
heidsbeleving random technologische 
vraagstukken metterdaad verbreedt en 
verdiept. De noodzaak van een dergelijke 
infrastructuur wordt mondiaal - in weten
schappelijke, politieke en sociaal-econo
mische kring - steeds meer onderkend. 
Tussen die aanpak en de christen-demo
cratische orientaties van de aan solidariteit 
en rentmeesterschap georienteerde ver
antwoordelijkheidsbeleving bestaan be
langrijke raakvlakken. Daarmee lijkt ver
maatschappelijking een van de belangrijk
ste perspectieven voor de jaren negentig 
te worden. 25 

25 Enkele nadere aandu1dlngen van vermaatschappellj· 
k1ng ZIJn al 1n paragraaf 3 gegeven Nader toegesp1tst 
kan worden gewezen op de 1n noot 4 omschreven 
netwerken en op de voorl1ch!lngs- en vormlngsactiVItel
ten van FNV en CNV, samenwerk1ngsverbanden - zo
als 1n Twente het geval1s - tussen un1vers1te1t. onderne
mlngen en publ1eke 1nstellmgen 1nternat1onale samen
werklngsverbanden van un1vers1te1ten, bundeling van 
krachten van ondernem1ngen t b v onderzoek en ont
w1kkel1ng etc 
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Lorgzame samen1ev1ng 

A.J. Gijsbers 

Zorgzame 
samenleving als appel 

In de Westerse wereld is een klimaat ge
groeid waarin het e1genbelang overheer
send is geworden. In de jaren zestig liet 
men eigen initiatief en inspanningen na, 
om op gemeenschapszorg een beroep te 
doen. In de ;aren tachtig dreigt men eigen 
initiatief en inspanningen slechts ten eigen 
bate aan te wenden. De idee van de zorg
zame samenleving is hierop een ant
woord, dat moet opwekken tot onderlinge 
solidariteit. 

Het CDA zet zich in voor een zorgzame 
samenleving en zet zich af tegen de ver
zorgingsstaat. Velen juichen dit toe, maar 
bij velen wekt het wrevel. Gelijktijdig wor
den ingrijpende bezuinigingen doorge
voerd die groot leed berokkenen. Is dat de 
wijze waarop de zorgzame samenleving 
manifest wordt? Menigeen denkt dat wei 
en veroordeelt daarom de idee er van. Of 
is het een samenloop van omstandighe
den dat de gedachte aan een zorgzame 
samenleving ontwikkeld wordt op het mo
ment dat de slechte economische situatie 
dwingt tot bezuinigingen? Sommigen op
peren dit. Zou het echter ook mogelijk zijn 
dat er in ons land - en in de gehele 
Westerse wereld - een denk- en leefkli
maat is ontstaan waarin eigenbelang over
heersend is geworden, waartegenover de 
idee van de zorgzame samenleving de 
onderlinge solidariteit weer moet opwek-
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ken? Daar houd ik het op en dat hoop ik 
duidelijk te kunnen maken. 

Verzorgingsstaat en zorgzame samen
leving zjjn etiketten, geen begr1ppen die 
voor ieder dezelfde betekenis hebben. Zo 
ontstaat er onduidelijkheid over de doel
einden die nagestreefd worden. Welke 
mate van zorg voor elkaar moet er in een 
gemeenschap zijn en welke plaats neemt 
daarbij de staat in? Daar gaat het om als 
wij discussieren over de verzorgingsstaat 
en de zorgzame samenleving. 

In het voetspoor van Hirsch Ballin begin ik 
met enkele opmerkingen over de rechts
staat.1 De liberale idee van de rechtsstaat 
die in de achttiende en negentiende eeuw 
ontstond en doorwerkte was een reactie 
op de willekeurige bejegening die de bur
gers in de absolute staat ondervonden. In 
een absolute staat is de overheid niet ge
bonden aan regels die de vrijheid van de 
burger waarborgen tegen die overhe1d. 
Wat dat betekent zien we nu nog in de 
meeste Ianden in de wereld. 

De eerste anti-revolutionairen als Groen 
van Prinsterer en Kuyper beriepen zich 

De heer A.J. GIJSbers (1922) IS dlrecteur-generaal WeiZIJn 
M1n1stene W.V.C H11 1s voorZitter van de Generale D1akonale 
Raad van de Nederlands Hervormde Kerk 

1 Prof. Mr. E.M H H~rsch Ball1n, 'De Zorgfunct1e van de 
Overhe1d', Bestuursforum Januan 1986 
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Lorgzame samentevtng 

voor de vrijheid van de burger liever op 
onze strijd aan het begin van ons volks
bestaan dan op de vrijheid die de Franse 
Revolulie bracht, omdat deze gebaseerd 
was op de volkssoevereiniteit. De mens 
was daarin de maat van aile dingen. HiJ 
was van gehoorzaamheid aan God en Zijn 
woord niet gediend, zodat die vrijheid al
lermtnst gewaarborgd zou ziJn. 

De loop der gebeurtenissen tijdens en na 
de Franse Revolutie bevestigde dit. Hoe
wei dtt verschil in opvatting niet onbelang
riJk is - ook niet voor ons onderwerp - ga 
ik daar !hans aan voorbij omdat de rechts
staat die wiJ 1n ons land kennen zowel 
voortbouwt op onze eigen geschiedenis 
alsop de liberale idee uit de Franse Revo
lutie en als zodanig algemeen aanvaard is. 

In de liberale rechtsstaat werd evenwel 
de sociaal-econom1sche toestand als een 
gegeven aanvaard. Hirsch Ballin wijst er 
op dat slechts zij die economisch zelfstan
dig waren in den beginne hun rechten en 
vrijheden ten voile konden uitoefenen. 2 

VnJhetd dus maar ten dele, gel1jkheid 
betrekkelijk binnen de groep van econo
mtsch zelfstandigen en de broederschap 
ook maar beperkt. Groen greep hierop 
aan 'Maar ook geiiJkheid verlangt ge.J 
Welaan, breng de beginselen van het 
Evangelie in praktijk. Er moet in de betrek
king van riJken en armen een wijziging 
worden gemaakt, die aan het welzijn van 
allen bevorderlijk zij'. En hiJ vervolgt enke
le bladzijden met het citeren van bijbel
teksten. 'Wilt ge nog andere bijbelspreu
ken waardoor de hoogmoed van hen die 
op geld en eer vertrouwen, gefnuikt en de 
ongelijkheid zou worden verzacht?' en hiJ 
vervolgt weer tot hiJ uitroept 'I k zou, aldus 
voortgaande, den halven Bijbel moeten 
uitschrijven'. 

Groen - en later ook Kuyper en op een 
andere wijze de Rooms-katholieke Kerk 
aangestoken door de encycliek 'Rerum 
Novarum' - bestreden aldus de liberale 
staats1dee doordat deze de sociaal-eco
nomische situatie als een gegeven zag 
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voor de staat. Maar ook anderen leerden 
inzien dat vrijheid voor ieder slechts gerea
liseerd kan worden als de sociaal-econo
mische toestand niet Ianger als een gege
ven wordt gezien voor de overheid. De 
overheid mocht zich bemoeien met de 
samenleving, ook op sociaal-economisch 
terrein, om materiele voorwaarden te 
scheppen voor een vrije samenleving en 
een menswaardig bestaan. Hirsch Ballin 
noemt dit de sociale rechtsstaat 4 Deze 
idee kwam in de twintigste eeuw tot voile 
ontplooiing en werd in de loop van vele 
jaren uitgebouwd: verzekering tegen ver
lies van 1nkomen door allerlei oorzaken, 
verzekering tegen kosten van ziekte, over
heidsfinanciering van onderwijs en van 
dienstverlening aan mensen die zich niet 
op eigen kracht kunnen handhaven. Ook 
in de preventieve sfeer: subsidiering van 
in het gedrang gekomen bedrijven om 
inkomensbronnen voor de maatschappij 
en voor betrokken personeel te kunnen 
handhaven. Het was een stelsel waarop 
de drie hoofdstromingen in de politiek 
- liberalen, social1sten, christen-demo
craten - maar ook werkgevers en werk
nemers elkaar vonden. Daarmee werd 
voortgebouwd op het befaamde rapport 
van Lord Beveridge, ontstaan toen de of
fers van de oorlog het nodig maakten de 
soldaten, hun gezinnen en nabestaanden, 
een perspectief te bieden van een betere 
maatschappij 5 De Nederlandse regering 
in Landen stelde in 1943 de commissie
Van Rhyn in om te adviseren over de 
toekomst der sociale zekerheid in ons 
land. 

Het rapport van deze commissie, dat in 
1945 uitkwam, betekende een keerpunt in 
tot nog toe bestaande opvattingen. Terwijl 
voordien in het algemeen het niet de taak 
van de overheid werd geacht te voorzien 
in sociaal-economische noden zodat bij 

2. t.a p 
3 Groen van Pnnstorer. Vn;he1d. Geli;khe1d. Broederschap. 

103 e v 
4 t.a p 
5 Soc1al Insurance and Allied Services, Londen 1942 
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iedere sociale maatregel weer opnieuw 
een aparte rechtsgrond moest worden be
dacht, werd nu uitgegaan van een recht 
op sociale zekerheid. Het was de plicht 
van de gemeenschap, georganiseerd in 
de staat, deze sociale zekerheid te garan
deren voor het gehele volk. 

Teer plantje 
Was deze politieke overeenstemming om 
een stelsel van sociale zekerheid tot stand 
te gaan brengen in zekere zin al in 1945 
aanwezig, het was nog niet veel meer dan 
zaad dat gezaaid was of een net ontsprui
tend teer plantje. 

De goede samenwerking van werkge
vers en werknemers die ontstond in de 
Stichting van de Arbeid, waarin de werk
gever Stikker een samenbindende rol 
speelde, heeft de goede voedingsbodem 
voor groei gegeven. De praktische uit
bouw van het systeem werd daarna mo
gelijk gemaakt door de economische ont
wikkeling in de jaren 1950-1960. 

Het was niet aileen het sociale element 
dat onderwerp van deze algehele over
eenstemming was. Het omvatte ook een 
belangrijke economische component On
der de kabinetten Drees en Beel ontstond 
er algemene overeenstemming over de 
rol van de overheid met betrekking tot het 
bedrijfsleven. Die was gericht op terug
houdendheid. De overheid moest enkel 
bijsturen. De vooroorlogse socialist1sche 
idee van socialisatie van het bedriJfsleven 
werd verlaten, ook door de Partij van de 
Arbeid, metals belangrijk resultaat dater 
in ons land geen nationalisaties plaats von
den. 

Dit is een belangrijke factor geweest 
voor sociale en politieke rust op basis 
waarvan we Nederland met elkaar kon
den opbouwen na de oorlogsverschrikkin
gen. Voortdurende strijd over nationalisa
tie en denationalisatie, die bijvoorbeeld in 
Engeland en Frankrijk veel aandacht en 
energie opslokte, bleef ons bespaard. Als 
we nu in Nederland praten over privatise
ring kunnen we op het terrein van het 
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bedrijfsleven maar nauwelijks iets vinden. 
Trouwens ook op niet-commerciele terrei
nen is haast alles particulier (onderwijs, 
gezondheidszorg, cultuur, welzijn). 

Dit naoorlogse beleid waaraan aile gra
te politieke stromingen hun bijdrage heb
ben gegeven, heeft gezorgd voor een on
gelooflijke prestat1e: de zorg om het 
bestaan was van ons afgevallen. Aile 
eeuwen door is onder deze zorg massaal 
geleden. In het grootste deel van de we
reid nog. BiJ ons is die zorg weggevallen. 
Slechts bij degenen onder ons die de 
vooroorlogse situatie bewust hebben 
meegemaakt - de ouderen van thans -
leeft de herinnering er aan voort, is de 
angst nooit helemaal verdwenen dat het 
tach nog eens terug kan komen als het 
economisch niet goed meer gaat en 1s de 
dankbaarheid groat dat we thans - nog 
steedsl - geen directe zorg voor ons 
bestaan hebben. 

De vooroorlogse generatie onder ons 
... maar voor de naoorlogse generat1es is 
het een gegeven, een vanzelfsprekend
held die niet meer wordt opgemerkt. Ton 
Regtien - de studentenleider ten tijde van 
de Maagdenhuisbezetting in 1969 - zei 
onlangs 'In die tijd maakte Je je niet druk 
over een baanG Het was heel vanzelfspre
kend dat je na je stu die a an de slag kwam. 
Werk genoeg.' En 1n het manifest van 
1963 eisen de studenten 'De studievrij
held, die men zou kunnen omschriJven als 
de vriJheid kennis op te doen, onafhanke
lijk, zonder dwang en op het gebied van 
e1gen keuze, moet onverkort van kracht 
blijven.' Het ging niet aileen om studievrij
heid. De strijd tegen alles wat een belem
mering voor eigen, persoonlijke verlan
gens vormde, werd aangevat op aile fran
ten. Tegen regels, tegen machten. ledere 
belemmering moest opzij. We traden het 
alles-moet-kunnen tijdperk binnen en als 
alles moet kunnen, moet er ook voor alles 
geld zijn, kunnen we ook niet accepteren 

6. Trouw. 24/9/1986. 
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Zorgzarne samenlev1ng 

dat 1ets onmogeltJk is - genezing van een 
ziekte bijvoorbeeld. 

Het bedrijfsleven was ook zo'n belem
mering Oat had werknemers 1n dienst die 
moesten doen wat de werkgever wilde en 
dus niet vnj waren hun eigen gang te 
gaan 7 Oat bedrijfsleven volgde zijn eigen 
weg, stoorde zich n1et aan wat de spraak
makenden vonden dat goed was, werd 
vijand daarmee. En weg was de consen
sus voor wat men de 'verzorgingsstaat' is 
gaan noemen. Want van het bedriJfsleven 
- en van de hardwerkende succesvolle 
mens, al dan niet in het bedrijfsleven -
werd grote sol1dariteit gevraagd om de 
bestaanszekerheid van de niet-succesvol
le. de niet verdienende mogelijk te maken. 

'De ondernemers voelen zich veronge
ltJkt. Hun maatschappelijke erkenning 
kwiJnt weg; velen van hen raken in verwar
ring door legitimatievragen dte op hen 
afkomen, waar ziJ n1et eerder mee zijn 
geconfronteerd. Ondernemers worden 
bestookt met e1sen tot maatschappij-her
vormtng, terwijl hun eerste zorg is het 
voortbestaan van de onderneming 1n zich 
snel wijzigende economische verhoudin
gen. Zij moeten hun ondernemingen door 
zwaar weer loodsen en kriJgen daarvoor 
nauwelijks steun. Daarbij moet bedacht 
worden dat lang niet aile ondernemers op 
die taak berekend zijn. Ook zij zijn kinde
ren van hun tijd en zijn het Ieiding geven bij 
zwaar weer in vele gevallen op zijn minst 
ontwend. In de naoorlogse opbouwperio
de en de daarop volgende welvaartsgolf 
bltjft voor veel ondernemers de ervaring 
beperkt tot het "voor de wind zeilen". '8 

Nauwelijks weerwoord 
Wat opvalt daarbij 1s dat het hier gaat om 
een ideeenklimaat, geschapen door 
spraakmakende groepen en nauwelijks 
om gewijzigde feiten, om maatregelen. 
Vroegere ideeen waren kennelijk ver
bleekt, de nieuwe ideeen waren blijkbaar 
zo verrassend dater niet of nauwelijks een 
weerwoord tegen was en waar dat gege
ven werd, vond het geen weerklank. Of de 
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Het ideeenklimaat van de 
jaren zestig - 'alles moet 
kunnen' - ondervond 
nauwelijks weerwoord. 

nieuwe ideeen op grote schaal innerlijk 
aanvaard werden is de vraag. Velen dach
ten van niet en spraken van de 'zwijgende 
meerderheid'. Of inderdaad een meerder
heid innerlijk niet instemde, zal wei nooit 
bewezen worden maar dat in brede kring 
de ideeen niet wortelden en zelfs weerzin 
opriepen lijkt achteraf gezien wei aanne
melijk. In meer algemene zin maakt het 
duidelijk hoe belangrijk het is dater in de 
maatschappij denkcentra zijn, die maat
schappelijke ontwikkelingen volgen en die 
nieuwe ideeen krilisch toetsen. De ontwik
keling binnen de kerken en binnen politie
ke partijen laat zien dat het algemeen aan
vaarden van overtuigingen en principes 
een geruisloze uitholling kan meebrengen 
waardoor ze niet bestand ziJn tegen nieuw 
opkomende theorieen. De bij velen leven
de wens onder andere binnen kerken en 
politieke partijen dat over welhaast alles 
door de leden gelijk gedacht wordt kan 
dan ook fataal ziJn. Ook thans nu er een 
heel ander tdeeenklimaat geldt, zullen we 
op moeten passen elkaar maar nate pra
ten. 

7 ·oe arberders zrJn gedwongen voor anderen te werken 
Nret-bezrt dwrngt de arbcrdcrs de bezrtters te verrr1ken 
lndustrrebor1d NVV gecrteerd brJ S.E J Keyer. De mach! 
van de onmacht. Assen 1984. 29. geschreven t g v. het 
aftreden van mr. Chr van Veen als voorzrtter van het 
VNO 

8. S E.J Keyer. t.a p 4. 
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Er is aldus in het eind van de jaren zestig 
in ons volk wat gebroken. De consensus 
op hoofdlijnen in de politiek verdween, het 
samen optreden met en tussen werkge
vers en werknemers was weg. Dit werkt tot 
heden toe door. 

NatuurliJk had het ideeenklimaat oak in
vloed op de overheid die aangezet werd 
tot het nemen van maatregelen die pasten 
in de ontwikkelde ideeen. Enerzijds ge
schiedde dit door de overheid in diskrediet 
te brengen: conservatief, establishment, 
machtsblok, met de bedoeling de over
heid te verzwakken en daarmee te weer
houden van onwelgevallige daden: sprei
ding van macht. Anderzijds door de over
heid te bewegen structurele maatregelen 
te nemen die de nieuwe ideeen nader 
brachten dan wei maatregelen te nemen 
tegen bolwerken van verzet tegen de nieu
we lijn. Er zijn heel wat maatregelen voor
bereid die bijvoorbeeld het bedrijfsleven 
moesten reguleren. Want 'de overheid 
moet regelend op gaan treden. De parti
culiere ondernemingsgewijze producent 
moet worden ingeperkt. Overheid, maar 
ook vakbeweging moeten meer greep krij
gen op het ondernemingsgebeuren. In 
het bijzonder moet er meer controle ko
men op de essentie van het ondernemen 
het investeren' 9 Wijzigingen in het onder
nemersrecht met name medezeggen
schapsverhoudingen, selectieve investe
ringsregeling (SIR), vermogensaanwas
deling (VAD) moesten daarvoor dienen en 
creeerden een negatief ondernemerskli
maat, ongeacht of ze echt doorgevoerd 
werden. 

Op het n1et-commerciele terrein was er 
een parallelle ontwikkeling. Het particulier 
initiatief dat zorg droeg voor onderwijs, 
gezondheidszorg, cultuur en welzijns
voorzieningen werd verstard, uit de tijd, in 
handen van kerk en confessionele instan
ties geacht, dat daarom ontmanteld moest 
worden of in handen gesteld van perso
nen of instanties die de nieuwe opvattin
gen toegedaan waren. Oak hier spreiding 
van macht dat wil zeggen decentralisatie 
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naar de lagere overheid die bij uitsluiting 
bevoegd was de instellingen te reguleren. 

De Kaderwet Specifiek Welzijn werd 
daartoe ingediend, die geen enkele bepa
ling ter bescherming van het particulier 
initiatief dan wei erkenning van de eigen 
verantwoordelijkheid ervan, bevatte. Hoe
wei tussen het eerste antwerp en de aan
genomen wet het terrein ervan versmald 
werd tot vooral welziJnsvoorzieningen, 
ontstond er tach nag een zeer principiele 
discussie tussen CDA enerzijds en PvdA 
en VVD anderzijds over de plaats van het 
particulier initiatief. Het CDA won dit ogen
schijnlijk door opname van een artikel 
waarin de betekenis van het particulier 
initiatief beleden werd. Door steun van de 
VVD - tach kampioen van de particuliere 
ondernemer! - aan de PvdA werd de 
plaats van het particulier initiatief niet ge
waarborgd. 

Is de ontwikkeling van de jaren zestig en 
zeventig, met name als het gaat over de 
plaats van de overheid als de beleidsbe
paler op aile terreinen des Ievens een 
kenmerk van de verzorgingsstaat? Is er 
geen plaats voor een particuliere onderne
mingsgewijze produktie? Legt de verzor
gingsstaat het bedrijfsleven de eis op zorg 
te dragen voor volledige en gegarandeer
de werkgelegenheid en dient het bedrijfs
leven slechts om de middelen te verschaf
fen voor het in stand houden van de wel
vaart en het op welvaart en welzijn gerich
te stelsel van collectieve voorzieningen en 
sociale zekerheid in de vorm van belas
ting, premies en dergelijke? 10 Brengt het 
financieren uit de collectieve middelen van 
voorzieningen van onderwijs, gezond
heidszorg, cultuur en welzijn mee dat de 
overheid dit werk in essentie verregaand 
gaat regelen, zodat de besturen weinig 
meer dan zetbazen van de overheid wor
den? 

lk meen dat we hier niet slechts met 

9. Keyer, t.a p 3. 
10. Keyer, t.a p 13. 
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Zorgzame samenlev1ng 

u1twassen van de verzorgingsstaat te 
doen hebben, maar met een ontkenning 
van essentiele uitgangspunten van de ver
zorgingsstaat, als uitbouw van een sociale 
rechtsstaat. De sociale rechtsstaat corri
geert de oorspronkelijk liberale rechtsstaat 
1n die zin dat de overheid zich weliswaar 
met de samenleving, ook op sociaal-eco
nomisch terrein mag bemoeien, maar 
slechts om de materiele voorwaarden te 
scheppen voor een vrije samenleving en 
een menswaardig bestaan. Oat mens
waardig bestaan moet de overheid - via 
sociale zekerheid - garanderen. De over
heid krijgt hier wei een essentiele taak 
maar toch een beperkte en een terughou
dende 1n het algemeen en daarmee ook 
ten aanzien van het bedriJisleven. De parti
culiere ondernemingsgewijze produktie 
werd daarbiJ als het beste stelsel aan
vaard. Daarmee werd voorkomen dat een 
marxistlsch systeem, u1tgaande van de 
gemeenschap, theoretisch voorlopig 
maar praktisch blijvend, door de staat ver
tegenwoordigd, het sociale manco van de 
liberale rechtsstaat zou opvullen door 
deze liberale rechtsstaat te liquideren. 

De economische ontwikkeling 
In de Jaren zestig heett ons land een onge
kende economische ontwikkeling beleetd, 
met name in de industrie en de landbouw. 
Dit ging gepaard met een sterke uitstoot 
van arbeidskrachten. We zijn ons hier nau
welijks van bewust geweest, omdat deze 
werden opgevangen in de commerciele 
en niet-commerciele dienstensectoren. In 
de jaren zeventig bracht de commerciele 
dienstensector dit niet meer op zodat 
aileen de niet-commerciele nog voor deze 
opvang kon zorgen. Maar dit moest geti
nancierd worden uit de collectieve midde
len (belastingen en premies). Toen het 
kabinet in 1983 ter verlichting van de col
lectieve lasten op dit terrein ging bezuini
gen, was er geen enkele sector meer die 
de uitstoot van arbeidskrachten uit andere 
sectoren kon opvangen. 11 De daardoor 
opgeroepen werkloosheid voegde zich bij 
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die welke was opgeroepen door de ver
slechterde econom ische situatie. 

De alles-moet-kunnen-cultuur heett ge
leld tot te hoge consumptieve uitgaven 
van enkelingen en gemeenschap. Op 
deze cultuur speelde het bedrijlsleven in, 
de banken voerden het met kredieten op. 
Het werd versluierd door de aardgasba
ten die de overheidsmiddelen aanvulden 
en daarmee de overheidsuitgaven stimu
leerden. Overheid, bedrijfsleven, enke
ling, te zamen en ieder apart, zijn schuldi
gen maar ze zijn er ook de dupe van. We 
hebben het met elkaar pas ontdekt toen 
het ene bedrijf na het andere verdween, ja 
hele bedrijfstakken zelfs, toen de werk
loosheid een immense omvang kreeg, 
toen het financieringstekort van de over
heid ongekende hoogten bereikte. 

We waren met elkaar flink ziek gewor
den. Zullen we ook met elkaar beter wor
den of wentelen we af op sommigen? Oat 
laatste bedreigt ons door ideeen die uit 
Amerika komen aanwaaien en die bij ons 
ook een voedingsbodem vinden. 

Terwijl in West-Europa de verzorgings
staat als een geslaagd compromis gold 
voor liberalen, socialisten en christen-de
mocraten, waarbij vrijheid en gelijkheid in 
goed evenwicht waren, stonden deze in 
Amerika op gespannen voet. Sinds Frank
lin Roosevelt had het verlangen naar 
rechtvaardigheid gelijke kansen voor 
1edereen wei de overhand gehad en was 
daarvoor overheidsinterventie ook wei 
aanvaard, maar dit ging gepaard met een 
zo grate tegenzin, dat de Verenigde Sta
ten zeker niet uitgroeiden tot een volwas
sen sociale rechtsstaat. Gevoelens van 
individualisme, vriJ ondernemerschap en 
wantrouwen in de overheid waren daar
voor toch te sterk. 

In de jaren zeventig ontstonden publika
ties die de laatstgenoemde tendens de-

11 WerkloosheJd en de crts1s m onze samenlevmg. wtgave 
Wetenschappclljk lnstduut voor het GOA. Den Haag 1984 
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den overheersen. 12 Nozick bepleit de mi
nimale staat die haar burgers slechts be
schermt tegen geweld, d1efstal en fraude. 
Staten die meer taken aanvatten, met 
name om burgers te dwingen anderen te 
helpen, zijn immoreel, want zij benadelen 
individuele rechten. 13 Hij steunt daarbij on
der andere op Godwin (1756-1836), de 
voorloper van het individuele anarchism e. 
die een staatloze maatschappij voor maxi
male individuele ontplooiing voorstond. 
Nozick bepleit de sociale krachten hun 
gang te Iaten gaan zonder overheidsingrij
pen. Dit sluit aan bij opvattingen van de 
economen Hayek en Friedman. 

Wat later werkt Ringer dit veel extremer 
uit. 14 Voor hem geldt aileen het individu en 
de individuele vrijheid. Zijn boek kreeg 
een overweldigende ontvangst en blijkt in 
te spelen op een bestaande stemming 1n 

de V.S. Het is een stemming die ook in 
Nederland doordringt en waarin indivi
dualisme en eigenbelang centraal staan. 
Friedman heeft ook veel Nederlandse 
economen beinvloed. Bezuinigingen wor
den veelvuldig bepleit bij de staatsuitga
ven voor andere zaken dan politie, justitie 
en defensie, zoals onderwijs, gezond
heidszorg, welzijnsvoorzieningen en uitke
ringen. Deze worden als de boosdoeners 
gezien van de slechte economische toe
stand. Niet het besef dat we samen ziek 
geworden zijn en daarom samen weer 
gezond moeten worden, is in de politieke 
discuss1e steeds uitgangspunt. Daar door 
heen zijn de stem men sterk, die het zojuist 
aangeduide geluid vertolken. 

Hoe staat het C.D.A.? 
Enkele citaten uit het Program van Uit
gangspunten van het C.DA: 
' De mens is in de maatschappij gesteld 

als verantwoordelijk persoon; niet ai
leen verantwoordelijk voor zichzelf, 
maar ook voor de medemens en voor 
de ontwikkeling van de samenleving. 
De christen-democratie wil mensen 
op deze verantwoordelijkheid aan
spreken. 
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- Het CDA wil mensen oproepen tot 
d1enst aan elkaar. Voor de christen
democratlsche politiek houdt dit natio
naal en internat1onaal in het appelle
ren aan de verantwoordelljkheid van 
de sterken om solidair te zijn met de 
zwakken. 

- De overhe1d is gerechtigd van de sa
menleving econom1sche offers te vra
gen ten behoeve van de publieke 
zorg en de sociale zekerheid. De om
vang van de collectieve uitgaven mag 
een gespreide verantwoordelijkheid 
voor de sociaal-econom1sche ontwik
keling niet in de weg staan.' 

Het ziJn uitgangspunten waarin het CDA 
appelleert aan de samenleving en aan de 
mens. In de toelichting op deze uitgangs
punten staat 'WiJ kunnen - hetgeen 
dreigt - de overheid dan ook geen eind
verantwoordelijkheid opdringen voor aile 
maatschappelijke problemen waarop wij 
in onze liJd stuiten. De christen-democrat1e 
kiest bewust voor een samenlevmg die 
niet vanuit een centrum wordt beheerst, 
maar voor een samenlevmg waarin de 
verantwoordelijkheden in grate verschei
denheld beleefd kunnen worden. De 
mens kan immers niet opgesloten worden 
in Iauter een politiek bestaan; hiJ of ZIJ leeft 
evenzeer als lid van een kerk en particulie
re organisaties, in een sociaal-econo
misch bestaan, in een gezin of ander sa
menlevingsverband. De politiek mag hem 
of haar deze verantwoordelijkheid niet ont
nemen, maar zal de beleving daarvan juist 
moeten uitlokken en beschermen in een 
beleid dat voorziet in de noodzakelijke 
voorwaarden daartoe.' 

Daarbij mag men van het CDA geen 
afkeer van de overheid verwachten. 'De 
overheid als dienaresse Gods is geroepen 
de samenleving te dienen naar de norm 
van de gerechtigheid met inachtneming 

12. A.C.M. de Kok, 'De verzorg1ngsstaat onder spervuur', 
Econom1sche Statistische Berichten, 21-10-1981 

13 R Noz1ck. Anarchy. State and Utop1c. New York 197 4 
14 R J R1nger. Restonng the Amencan dream. New York 
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van de eigen verantwoordelijkheid van 
maatschappelijke verbanden en van bur
gers en met erkenning van het eigen recht 
en karakter van de kerk. Dit houdt in dat zij 
zich inzetten voor een maatschappij waar
in recht en vrede heersen, opkomt voor de 
zwakken, vervolgden en ontheemden. het 
onrecht bestraft, de gewetensvrijheid eer
biedlgt en de persoonlijke levenssfeer be
schermt en in het algemeen d1e voorwaar
den schept, die nod1g ziJn voor een sa
menleving van verantwoordelijke men
sen 

Vanuit de uitgangspunten van het CDA 
bezien is er dus geen sprake van dat 
maatschappelijke krachten ongehinderd 
hun gang moeten kunnen gaan, zoals de 
geciteerde Amenkaanse strommg w1l, 
zonder acht te slaan op schadelijke gevol
gen voor mens, m1lieu en samenlevmg. De 
overhe1d heeft hier de du1dei1Jke taak 'de 
samenleving te dienen naar de norm van 
de gerecht1gheid'. Maar n1et aileen de 
overhe1d is hiertoe geroepen. Er is een 
e1gen verantwoordelijkheid van maat
schappelijke verbanden en van burgers. 

Er ontstaat verschraling van d1e eigen 
verantwoordel1jkheid als men eigen 1nitia
t1ef en inspanning nalaat om op gemeen
schapszorg beroep te doen, maar niet 
minder als men de vrucht van eigen inltla
tief en 1nspanning slechts ten eigen bate 
w1l aanwenden. Beide zijn menselijke on
deugden van aile tiJden, maar de tijdgeest 
u1t de jaren zestig bevorderde de eerste 
meer, die uit de Jaren tacht1g de tweede. 
BiJ be1de ziJn indiv1dualisme en eigen be
lang driJfveer. Hiertegenover probeert de 
idee van de zorgzame samenleving de 
e1gen verantwoordel1jkheid van burgers 
en hun verbanden te versterken. 

De ontwikkeling van de laatste decen
nia heeft talriJke maatschappelijke verban
den verzwakt, met name kerken en parti
cullere organisaties. De seculansatie heeft 
aan vele van die verbanden een e1gen 
insp1ratie ontnomen. Deze verzwakking 
le1dde tot een sterkere rol van de overheid. 
De overvraging van de centrale overheid 
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noodzaakte tot decentralisatie. Dit bevor
derde de verzwakking van de maatschap
peliJke verbanden verder. De nab1je over
heid werd daardoor het alternatieve maat
schappeiiJke verband, waardoor de mens 
te zeer opgesloten dreigt te worden in een 
!outer pol1tiek bestaan. 

Er is nog geen einde aan de secularisa
tie. Wei zijn er tekenen van een kentering. 
De behoefte aan geestelijke inspiratie 
schijnt te groeien, de belangstelling voor 
maatschappeiiJke verbanden lijkt wat te 
herstellen. Het is zaak voor de bevolking 
zelf om daar verder inhoud aan te geven. 
De overheid kan niet vee! meer doen dan 
beletselen daarvoor weg te nemen en . 
terug te treden. Terugtreden om burgers 
en hun verbanden kans te geven hun 
e1gen verantwoordelijkheid waar te ma
ken, 'de belevmg daarvan uit te Iokken en 
te beschermen 1n een beleid dat voorziet 
1n de noodzakelijke voorwaarden daar
toe'. 

Geen terugtred van de overheid als het 
er om gaat gerechtigheid te betrachten, 
het zwakke te beschermen en daarvoor 
van de samenleving economische offers 
te vragen. 

De idee van de zorgzame samenleving 
beoogt de eigen verantwoordelijkheid van 
burgers en hun verbanden te versterken, 
de onderlinge solidanteit te bevorderen in 
een denkwereld waarin ind1v1dualisme en 
eigenbelang zich breed maken. 

Een zorgzame samenlev1ng vraagt om 
een zorgzame overheid, die voorwaarden 
schept voor een samenleving van verant
woordelijke mensen. De idee van de zorg
zame samenleving is geen bezuinigingsin
strument, maar een appel tot gezamenlijke 
inzet voor elkaar. 
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Gezondl1e1dszorg 

mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck 

Blijft 'Brave new world' 
fictie? 

Een groepsgesprek over nieuwe voort
plantingsmethoden 

'Een goede onderzoeker wit bij wijze van 
spreken naar de maan; anders zou hi; 
geen goede onderzoeker zljn. De ethiek 
ondervmdt hij daarbi; aileen a is hinderlijk '. 
Mevrouw Timmerman-Buck verslaat een 
groepsgesprek over nieuwe medische 
technieken bij voortplanting en de rot van 
de overheid. Oeelnemers aan dat ge
sprek: mevrouw drs. F.J Laning-Boerse
ma, prof. dr. MFJ Marlet, prof. dr. C. van 
der Meer, drs. J.P. van der Reljden, dr. 
WH.G. Wolters. Het CDA moet in Ieder 
geval een duideli;k en herkenbaar stand
punt innemen. Maar: Politici zullen moeten 
waken voor blikvernauwing. 

Zo lang lijkt het nog niet geleden dat anti
conceptiemethoden, met name de pil, ge
slachtsgemeenschap mogelijk maakten 
zonder de kans op/het risico van een 
zwangerschap. Thans kunnen weal spre
ken over zwangerschappen die zonder 
geslachtsgemeenschap zijn ontstaan: de 
naar schatting 10% van onze Nederland
se bevolking, die ongewenst kinderloos is, 
kan worden 'geholpen'. 

Een van de methoden die al Ianger 
wordt toegepast is kunstmatige insemina
tie (K.I.): het zaak van de man wordt an
ders dan via de natuurlijke weg in het 

242 

lichaam van de vrouw ingebracht. Een 
andere manier om de kmderwens in ver
vulling te doen gaan (bijv. als de vrouw 
onvruchtbaar blijkt te zijn) is het draag
moederschap. De vrouw die graag een 
kind wil (de wensmoeder) wordt niet zwan
ger, maar een andere vrouw (meestal via 
kunstmatige inseminatie). Van te voren is 
tussen de draagmoeder en de wensou
der(s) afgesproken dat na de geboorte het 
kind wordt afgestaan aan de laatsten. De 
nieuwste methode betreft de in vitro fertill
satie (I.V.F.), ook wei 'reageerbuisbe
vruchting'1 genoemd. Hierbij worden de 
eicellen uit het lichaam van de vrouw ge
nomen en in het laboratorium kunstmatig 
bevrucht met zaadcellen van de man. 

Deze drie voortplantingsmethoden kun
nen een zegening ziJn voor mensen die 
ongewild kinderloos ziJn. Ze kunnen even
wei ook een bedretging vormen voor de 
menswaardigheid. Daarbij ziJn fundamen
tele vragen aan de orde. Hoe kan bijvoor
beeld worden voorkomen dat de notie, dat 
het Ieven een geschenk van God is, plaats 
maakt voor de idee dater een recht op een 

Mr Y E M A T11nmmman-Buck ( 1956) IS stafrnedewerksler 
op l1e1 Wetensci1aDpelltk lnst1tuul voor 11et CDA 
t Deze be11amlrllJ IS n1et geheel iLJISI. omdat oee11 gebru1k 

gemaakt wordt van eerl reageerbu,s, maar van eer1 plclt 
glilzen schaallte 
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kind is? Hoe vermijden we met andere 
woorden een samenleving waarin men
sen geen kinderen meer 'krijgen;, maar ze 
'nemen'? Over die zegeningen, over die 
bedreigingen en met name over de taak 
van de overheid hierbij praten we met vijf 
christen-democraten: 

- mevrouw drs. F.J. Laning-Boerse
ma (CDA-Tweede Kamerlid, huisarts en 
zeer actief betrokken bij de landelijke dis
cussie van het CDA-Vrouwenberaad over 
deze materie2

); 

- prof. dr. M.F.J. Marlet (hoogleraar 
Algemene Wijsbegeerte en haar geschie
denls met biJzondere aandacht voor de 
godsdienstwijsbegeerte aan de Katholie
ke Theologische Hogeschool te Amster
dam, gespec1al1seerd in gezondheids
ethiek); 

- prof. dr. C van der Meer (bestuurs
lid van het lnstituut voor Gezondheids
ethiek te Maastncht en hoogleraar lnwen
dlge geneeskunde aan de Vrije Universi
telt te Amsterdam); 

- drs. J P van der Reljden (oud
staatssecretaris van Welzijn, Volksge
zondheld en Cultuur) en 

- dr. W.H.G. Wolters (klin1sch psycho
loog, hoofd van de psycho-sociale afde
ling Universiteitskliniek voor kinderen en 
Jeugdigen te Utrecht. lid van de Werk
groep van de Veren1ging voor Famil1e- en 
Jeugdrecht die in 1985 over de juridische 
problemat1ek van de nieuwe voortplan
tlngsmethoden een rapport uitbracht3, l1d 
van de Commissie van de Gezondheids
raad die in 1984 de m1n1ster van WVC 
adv1seerde inzake experimenten met foe
tussen en foetaal weefsel 4 , bestuurslid van 
het lnstituut voor Gezondheidsethiek te 
Maastncht). 

1 . De onderzoeker 
Ten aanzien van de voortplanting wordt 
de n1euwste techniek, in vitro fertilisatie, 
met verschillende gevoelens 1n de samen
levlng verwelkomd. De een accentueert 
haar bedre1gingen; Laning-Boersema: 'Er 
zijn veel zaken d1e de overheid nu al kan 
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en moet afgrendelen'. De ander wil de 
winst duidelijker belichten; Wolters 'In vi
tro fertilisatie kan voor heel veel mensen 
levensverrijkend zijn. We moeten niet ang
stig z1jn maar blij met de cadeaus die aan 
de rijke boom van de schepping hangen. 
Je moet niet te krampachtig staan te kijken 
of je ze wei in je handen mag ontvangen'. 

Het is van groot belang of degenen die 
mede-verantwoordelijk zijn voor de me
dlsch-technische ontwikkelingen, de on
derzoekers, zich bewust zijn van de con
sequenties van hun bevindingen die niet 
louter op het medisch-technische vlak lig
gen. Niet alles wat kan, mag. Veelal wordt 
de ethische discussie echter achteraf ge
voerd. De feitelijke stand van zaken in de 
praktijk kan daarbiJ zijn invloed doen gel
den en soms zelfs een leg1timerende wer
king hebben. 

VanderMeer: 'Alles pleit ervoor om die 
ethische discussie eerder te doen plaats
vinden, maar dat IS bijzonder moeilijk om
dat je vooru1t moet lopen op dat wat het 
onderzoek als resultaat kan opleveren. 
Bovendien moet Je dan al een antwoord 
weten op de vraag welk onderzoek zal 
worden geinit1eerd'. Oat neemt niet weg 
dat geappelleerd moet worden aan de 
verantwoordelijkheid van de onderzoe
kers. ZiJn zij wei ontvankelijk voor zo'n 
appel? Wolters betwijfelt dat. Hij is van 
mening dat het elan van het onderzoek 
n1et zo goed aansluit bij 'een stap terug', 
bij ethische reflectie. Bovendien vinden de 
ontwikkelingen nu in een versneld tempo 
plaats. Mensen hebben daar moeite mee. 
Wolters constateert met teleurstelling 'dat 

2 De 111rnrcktels ai,Jeslotcrl rJrscussre van l1et CDA-Vrouwen
IJeraacJ v1as menrngvormend va11 aard Een samenvattrng 
var1 de rapportages vanurt de verschrllende gemeentelr1 
ke regronalc!provrncrale vrouwenberaden rs te verkrr1gen 
b·i het la11CJclr1k bureau Dr Kuyperstraat 5 te Den Haag 

3 B•;Lonc1erc wrven van voortp!antmg. c1raagmoederschap 
en c!e JUnd;sche prohlernat;ek rapport van de werkgroep 
studre problernatrek ror1d bevruchtrng en alstammrr1g. 
Verenrgrn'J voo1 Famrlre- e11 Jeugdrecht. 1985 

4 Adv1es •nLake bcsclukbaarstelli!lQ en gebrwk van foetus
sen. foetaa/ weelsel of andere stoffelljke rest en na abortus. 
voor wetenschafl!X?I!Jke cioelelnden urtgcbracht door ee11 
commrss:e va11 de Ge1ondherdsraad o I v. prof dr H.M 
Kurtert. Den Haag 19 septc;mber 1984 
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vooral in onderzoekskringen die weer
stand tegen de ethische bezinn~ng vaak 
wei merkbaar is. lk denk bijvoorbeeld aan 
de discussie die we gehad hebben in de 
commissie experimenten met foetaal 
weefsel. Je merkt dan dat in de wereld 
van de onderzoekers vaak uitgesproken 
opvattingen Ieven die soms anders zijn 
dan ... '. 

Van der Meer onderbreekt '. . Maar 
dat heeft zijn achtergrond. Een goede on
derzoeker wil bij wijze van spreken naar de 
maan, anders zou hij geen goede onder
zoeker zijn. De ethiek ondervindt hij daar
biJ aileen als een verhindering. We hebben 
In de afge\open Jaren een VOOrbee\d ge
had van het tegendeel: bij de ONA-tech
nologie hebben de onderzoekers namelijk 
zelf een stap op de plaats gemaakt. Men 
heeft zich afgevraagd wat doen we eigen
lijk, kan dat wei, en moet er geen regelge
ving komen?'. Laning-Boersema meent 
dat het bij zo'n enkel voorbeeld zal blijven: 
'I k heb toch het gevoel dat men vrij ge
makkelijk grenzen overschrijdt en als van
zelfsprekend aanneemt dat alles wat men 
ontdekt tot heil van heel het volk is. lk krijg 
de indruk dat juist het feit, dat men merkt 
dat "gewone" mensen er anders over 
den ken, tot bezinning leidt'. 

De jongere genera tie 
Wolters constateert dat het eth1sch aspect 
van het werk bij jongere generaties onder
zoekers en artsen vee\ sneller om de hoek 
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komt kijken. Die constatering beaamt Van 
der Meer vanuit zijn ervaring met studen
ten: 'Het ethisch besef is bij hen sterker 
geworden, maar ik denk dat dat meer te 
danken is aan een grotere mondigheid, 
een kr1t1scher instelling en meer durf, in 
ieder geval in vergelijking met vroeger.' Hi] 
duidt de grotere gevoeligheid voor de ethi
sche problematiek niet als een groter, al
thans ander verantwoordelijkheidsbesef. 
Andere ervaringen spreken dit nameliJk 
weer tegen. Een voorbeeld 'Het komt bij 
de geneeskunde voor dat biJ een laatste 
theoretisch examen in de doctoraal-fase 
wordt gespiekt. Tijdens het college zeg ik 
dan dat ik het verantwoordelijkheidsbesef 
bij die medische studenten n1et begnJp, 
omdat ze daarna nooit meer echt de theo
rie leren. Terwijl Je dft vak in wilt .. Oat is 
echter een opmerking waar ik grote ruzie 
over krijg'. Marlet verklaart die tegen
strijdigheid: 'Verantwoordelijkheidsbesef 
heeft men wei, maar voordat men dat op 
zichzelf toe past moet men toch al een paar 
stappen hebben gemaakt'. H iJ he eft 66k 
de indruk dat studenten de laatste Jaren 
gemakkelijker aanspreekbaar ziJn op ethi
sche vraagstellingen, maar met name als 
die vera! liggen (milieu, derde wereld, so
ciale vraagstukken). Het wordt moellijker 
als het het onderzoek en de uitoefening 
van het beroep in de onmiddellijke omge
ving betreft 'lk denk dat de ontwikkeling 
van dat verantwoordelijkheidsbesef zeer 
geremd wordt door de ervaring dat er 
z6veel verschillende meningen zijn'. 

Aile gesprekspartners v1nden dat de 
vrijheid van wetenschappelijk onderzoek 
een waarde is waarvan we, aldus Marlet, 
'als christenen niet de indruk moeten wek
ken dat we die niet op een centrale plaats 
stellen. Samen met die beklemtoning van 
de ontwikkeling van de wetenschap moet 
evenwel de verantwoordelijkheid worden 
geaccentueerd'. Die laatste stelling vindt 
ook instemming van Van der Meer: '. 
aileen, we moeten niet denken dat dat 
helpt. Een van de meest afschuwelijke 
proeven die op dit moment gedaan wor-
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Samenleving en overheid 
oefenen enorme druk uit tot 
steeds verder onderzoek. 

den is het inbrengen van menselijke zaad
cellen in orang oetans. Voor zover ik weet 
is men daarmee in Nederland nog n1et 
bezig, maar het is de monoman1e van de 
onderzoekers die hun verantwoordelijk
heid in deze niet zien'. De ervaring van 
Van der Meer met de 'commissie ethiek 
van het wetenschappelijk onderzoek' biJ 
de Vrije Un1versiteit in Amsterdam ademt 
dezelfde geest. Deze commissie, jaren ge
leden op zijn sterke aandringen ingesteld, 
heeft geen andere vragen gekregen dan 
die hiJ zelf had ingebracht. 'Blijkbaar is 
men er nog niet riJp voor, terwijl de ethi
sche vraagstukken voor het oprapen lig
gen'. Volgens Wolters speelt hierbij een 
geheel andere factor ook een rol: 'Je kunt 
n1et binnen de klinieken of binnen onder
zoekscentra mooie gedachten ontwikke
len over hoe het zou moeten zijn, want we 
moeten niet vergeten dat er een enorme 
druk wordt uitgeoefend op onderzoek 
door de maatschappij en ook door het 
beleid van de overheid. De ethiek van de 
onderzoeker komt daardoor onder druk te 
staan. Als je ziet wat gepresteerd moet 
worden om te overleven ... '. 

Verbod van onderzoek(stoepassing)? 
Het 'Program van Uitgangspunten' van 
het COA stelt in artikel 55: 'De ethische 
aspecten en maatschappelijke risico's van 
diverse vormen van wetenschappelijk on-
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derzoek behoren in beginsel onderwor
pen te zijn aan codes, welke door de 
wetenschappelijke onderzoekers zelf wor
den ontworpen en door de overheid ge
toetst en bevestigd. De overheid heeft het 
recht, om bepaalde toepassingen van we
tenschap en techniek te verbieden op 
gronden aan het algemeen belang ont
leend'. Moet de overheid niet van dat 
recht gebruik maken? 

Marlet formuleert eerst de doelstelling 
en leidt daaruit af wat de overheid moet 
doen: 'Je moet je afvragen hoe je ten 
dienste van de vrijheid van het weten
schappelijk onderzoek de groei en de ver
dieping van het verantwoordelijkheidsbe
sef bij onderzoekers mee tot stand brengt. 
lk denk dat je dat niet realiseert door aller
lei verbodsregels, maar door normgeven
de richtlijnen die in overleg met diegenen 
die met dit soort onderzoeken bezig zijn 
worden vervaardigd. N1et al te gedetail
leerd, maar wei heel fundamenteel opge
steld'. Verbodsregels helpen niet. Het on
derzoek gaat door; is het niet in Neder
land, dan is het elders. Ook Van der Reij
den is het hiermee eens. Hij vindt echter 
Marlets onderscheid tussen normerende 
richtl1jnen en verbodsregels touter termi
nologisch. Uit de normen bij die richtlijnen 
vloeit immers voort dat bepaald onder
zoek niet meer verricht behoort te worden. 
De oud-staatssecretaris maakt een ander 
ondersche1d: als het gaat om het onder
zoek zelf kan hij instemmen met normeren
de richtlijnen van de overheid. Maar als 
het de t6epassing van technieken betreft 
'heeft de christen het recht en misschien 
ook wei de plicht om dat vanwege de 
consequenties niet meer voor zijn reke
ning te nemen'. 

Dit onderscheid (tussen het onderzoek 
en de toepassing ervan) wordt weer bekri
tiseerd door Laning-Boersema. De proe
ven die gedaan zijn voor de eerste 'rea
geerbuisbaby' waren immers ook grens
overschrijdend. 'In de geneeskunde is 
ook nu sprake van onderzoek dat zelf al 
ethische vragen oproept; dezelfde vragen 
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die spelen biJ de toepassing van onder
zoek'. 

De huid duur verkopen 
Niet aileen bij onze vijf gesprekspartners 
kunnen versch1llen in benadermg worden 
geconstateerd. Het meest kenmerkende 
voor de discussie over voortplantingstech
nieken is immers de pluriformiteit van op
vattingen in onze bevolking. Vanwege de 
verdeeldheid ten aanzien van de funda
mentele not1es, die de voedingsbodem 
vormen voor meningsvorming, wordt wei 
gepleit voor een afwachtende houding 
van de overheid. We moeten eerst tot een 
'basisnormativ1teit' zien te komen. Staat 
het CDA juist als beginselpartij nu voor een 
dilemma? Aan de ene kant kan immers 
gesteld worden dat je trouw moet blijven 
aan je christen-democratische noties en je 
je niet afhankelijk mag maken van 'de' 
volkswil. Aan de andere kant moeten de 
waarden en normen waarop de wetge
ving wordt gebaseerd verankerd zijn in het 
rechtsbewustzijn van de bevolking. 

De reacties van de gesprekspartners 
ZIJn eensluidend. Het CDA moet meer dan 
tot nu toe als partij een zuiver, herkenbaar, 
duidelijk standpunt innemen. De huid 
moet duur worden verkocht, en: 'Je zit er 
als Tweede Kamerfractie niet voor de re
gerlng en ook niet voor de coal1t1e. Je z1t er 
wei degelijk om je eigen beginselen uit te 
dragen en verankerd te vinden 1n de wet
geving'. Vander Reijden vervolgt met de 
stelling dat de laatste 20 Jaar in de samen
levmg verzuimd is tijd1g een grondslagdis
cussie te voeren over het type vraagstuk
ken als die van abortus, euthanas1e en 
nieuwe voortplantingstechnieken. Ter illu
stratie 'BiJ een discussie die ik recenteliJk 
met het CDJA voerde, stelde een volstrekt 
integere specialist dat het Diaconessenhuis 
- waar hij werkzaam was - hem toch 
zeker niet mocht verbieden abortus te ple
gen'. Van der Reijden komt niet eens toe 
aan de vraag of die instelling dat wei mag 
'lk vind dat je je moet afvragen of het 
bestuur, indien het de identiteit tot uitdruk-
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king willaten komen in zijn besluit, het hem 
zelfs niet m6et verbieden'. Juist omdat 
theocrat1sche standpunten niet door chris
ten-democraten mogen worden ingeno
men en de overheid dus de bevoegdhe1d 
mist om christelijke normen en waarden 
z6danig aan de bevolking op te leggen dat 
elk recht om anders te denken/handelen 
slechts op pap1er bestaat, is het v66rleven 
van die normen en waarden van belang. 
Laning-Boersema: 'De eerbied voor de 
Schepper moet van Je uitstralen. Daar 
moet de verleiding in zitten "kom ga met 
ons en doe als wij'' '. 

2. Oraagmoederschap 
Een draagmoeder IS een vrouw die be
wust een zwangerschap aanvaardt om 
meteen na de geboorte het kind af te staan 
aan de zogenaamde wensouders. Als de 
wensouders samen geen kmd kunnen knJ
gen of bijvoorbeeld het ris1co zeer groot 1s 
dat een kmd van hen beiden een erfelljke 
ziekte met zich meedraagt, kan het draag
moederschap uitkomst b1eden (en IS 1n 

1eder geval een snellere methode dan 
adoptie). 

Niet bekend IS, hoeveel vrouwen als 
draagmoeder fungeren. Geschat wordt 
dat de aantallen niet groot ZIJn. Gegevens 
over de wiJze van bevruchting van de 
draagmoeder (natuurlijke bevruchting 
door de wensvader, bevruchtmg v1a 
kunstmatige inseminatie met zaad van de 
wensvader of van een donor) zijn even min 
bekend. Vast staat wei, dat de situatie van 
een draagmoeder die via 1n vitro fertilisatie 
(de 'reageerbu1sbevruchting') zwanger is 
geworden zich in Nederland (nog) niet 
heeft voorgedaan. Bij een combmatie van 
het draagmoederschap en in vitro fertilisa
tie is het theoretisch mogel1jk dat het kind 
vijf 'ouders' krijgt een genetische moeder 
(die de eicel heeft gedoneerd), een genetl
sche vader (die donor was van de zaad
cellen), een b1ologische moeder (de 
draagmoeder) en een 'sociale' vader en 
moeder (de wensouders aan wie de 
draagmoeder het kind afstaat). 
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'lk vind dat een vrouw niet aan een 
andere vrouw zou moeten vragen om als 
draagmoeder te fungeren. Het draagmoe
derschap striJdt met het inclusief denken, 
het betrekken van het welzijn van de ander 
bij Je eigen beslissing. Je kunt geluk aileen 
maar bereiken samen en parallel met een 
ander'. Wolters vult Laning-Boersema 
aan. Het is ontwikkelings-psycholog1sch 
een 'tour de force' om het kind te dragen 
('waarbiJ we weten dat de ontwikkeling 
van het kind sterk bepaald wordt door de 
gevoelens van de moeder') en vervolgens 
het k1nd naar een andere situatie te trans
porteren 'Vanuit het belang van het kind 
gez1en is het beter dat een draagmoeder
schap niet wordt gerealiseerd'. En natuur
IIJk, de motieven kunnen edel ziJn, zoals bij 
de vrouw d1e al v1er gezonde kinderen 
heeft en fungeert als draagmoeder voor 
haar onvruchtbare zus. Onderzoek in 
Amerika wijst echter uit dat - althans 
daar - het beeld anders IS ingekleurd. 
Niet aileen financiele motieven bl1jken be
slissend, maar ook psychologische: vrou
wen die een abortus n1et verwerkt hebben, 
bieden zich daarom als draagmoeder 
aan. 

prof. dr. C van 
der Meer 

De polit1eke hamvraag is, of de overheid 
de afspraken die de wensouders met de 
draagmoeder maken (biJV. over de tijd 
wanneer het kind moet worden afgestaan, 
over de kosten van zwangerschapskle
dmg en van de bevalling en over het ge
drag - roken, drinken etc. - van de 
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draagmoeder) als zodanig moet erken
nen. Algemeen wordt nu immers geoor
deeld dat die contracten hetzij geen 
rechtskracht hebben omdat zij een geoor
loofde oorzaak missen, hetzij wei rechts
kracht hebben zonder dat evenwel nako
ming van de afspraken kan worden gevor
derd. Schrijnend is dit laatste met name, 
als zowel de draagmoeder als de wens
ouders het kind willen hebben, of als 
- integendeel - het kind door niemand 
meer wordt gewenst omdat het bijvoor
beeld gehandicapt blijkt te zijn. Zou het 
dan niet in het belang van het kind zijn om 
dit wettelijk te regelen? 

Wensgeneeskunde 
Ten aanzien van het draagmoederschap 
stelt het CDA-verkiezingsprogramma 'Uit
zicht' 'Een wettelijke regeling van het 
draagmoedercontract is niet wenselijk om
dat daarmee het uitgangspunt, dat de 
moeder de zorg voor haar kind aanvaardt, 
wordt doorbroken. In de gezondheids
zorg dient derhalve geen medewerking te 
worden verleend aan de inschakeling van 
draagmoeders'. Met de strekking van 
deze standpuntbepaling stemmen aile ge
sprekspartners in. Het uitgangspunt dat 
de moeder de zorg voor haar kind aan
vaardt, heeft in onze wetgeving onder an
dere geleid tot de regel dat de vrouw die 
het kind ter wereld brengt juridisch (voor 
de wet) de moeder is. Met klem benadruk
ken Marlet en Wolters dat dat echter nog 
niet betekent dat de biologische ouders 
per definitie de beste ouders voor het kind 
ziJn Adoptie moet daarom ook niet als 
noodmaatregel' worden beschouwd, 

maar als een positief ouderschap. 
In het rapport 'Kunstmatige voortplan

ting' van de Gezondheidsraad (oktober 
1986) wordt geadviseerd voorlopig geen 
wettelijke regeling te creeren. Men sugge
reert echter alvast een niet-commerciele 
door de overheid gecontroleerde bemid
delingsinstelling, een recht van de draag
moeder om binnen drie maanden na de 
geboorte te beslissen het kind te houden, 
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en een verklaring van de wensouders dat 
zij het kind opnemen. 

Omdat de gespreksdeelnemers de visie 
van 'Uitzicht' delen, verwachten zij geen 
enkel heil van de benadenng van de Ge
zondheidsraad die voor een ander Ult
gangspunt kiest. Bovendien, aldus Van 
der Reijden, is het een illusie te menen dat 
je door middel van een niet-commerc1ele, 
door de overheid gecontroleerde bemid
delingsinstelling de ontwikkelingen als 
overheid in de hand houdt. Laning-Boer
sema beslu1t: 'De Gezondheidsraad gaat 
volstrekt de verkeerde weg op. Men gaat 
de richting uit van de wensgeneeskunde 
en zal uiteindelijk terecht komen b1j de 
stuurloze geneeskunde'. Oat risico doet 
zich wat haar betreft zeker voor bij de 
ontwikkelingen ten aanzien van met name 
de in vitro fertilisat1e. 

Bij in vitro fertilisatie en kunstmatige in
seminatle is een aantal probleemstellingen 
gelijkluidend 5 ln het hiernavolgende gaan 
we achtereenvolgens in op vragen ten 
aanzien van de selectie van 'patienten' 
(tussen aanhalingstekens, want het gaat 
feiteiiJk n1et om zieken die genezing be
hoeven), het donorschap, overgebleven 
embryo's, defecte embryo's en I.V.F.-kll
nieken. 

3. Selectie van 'patienten' 
'Het behoort tot de persoonlijke levens
sfeer en de eigen verantwoordelijkheid 
van burgers. . '. Nog niet zo lang geleden 
had dit de aanvang kunnen zijn van een 
stelling over de vraag hoe mensen om
gaan met hun vermogen zich voort te 
planten. De overheid had daarmee im
mers niets te maken. En nu? 

Wolters en Marlet beantwoorden de 
vraag of bij medische voortplantingstech
nieken de geschiktheid van het ouder
schap getoetst moet worden via een 
psycho-sociale screening (zoals bij adop
tie) bevestigend. Aan de vraag over de 
wenselijkheid van die toetsing gaat echter 
nog een vraag vooraf: moet iedereen, die 
dat wil, in aanmerking kunnen komen voor 
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een kunstmatige inseminatie en met name 
een in vitro fertilisatie? Zowel gehuwden 
als ongehuwd samenwonende heterofie
len, als samenwonende lesbiennes, als 
alleenstaanden? Behoort het oordeel 
daarover tot de verantwoordelijkheid van 
de z1ekenhu1zen, de artsen, de medische 
teams, de 'patienten' en hun familie? Of 
heeft de overhe1d h1er een taak ter be
scherming van de belangen van het kind? 

Het belang van het kind vere1st naar de 
mening van Wolters dat er sprake is van 
een duurzame relatie die gekenmerkt 
wordt door onderlinge betrokkenheid en 
genegenheid. Dit legit1meert de bevoegd
held van de overheid om K.I./I.V.F.-be
handelingen te beperken tot duurzame 
heterof1ele relaties: 'De vader is voor de 
psychische ontw1kkeling van het kind van 
belang. Het belang van het kind komt 
ernstig 1n de knel bij lesbiennes en b1j 
alleenstaanden'. En de onderzoeken die 
aandu1den dat het n1et per definitie en niet 
bij voorbaat is vast te stellen dat het kind 
het meest gebaat IS met een heterofiele 
relatie? Wolters 'Er is een Engels onder
zoek gepubliceerd over deze materie6

, dat 
in Nederland tel kens in de discussie wordt 
gebru1kt. Oat onderzoek IS vriJ grofmazig. 
Bovendien heeft het betrekking op kinde
ren die in een gezin zijn geboren en daarin 
enkele Jaren z1jn opgegroeid en waarvan 
de moeders vervolgens zijn gaan samen
wonen met een vriendin. Het gaat in dat 
onderzoek niet om kinderen die via een 
K.l. zijn geboren'. En de Nederlandse Ge
zinsraad die recentelijk een brochure uit
bracht met literatuuronderzoek over kin
deren die opgroeien bij homofiele paren? 7 

Daaruit bleek dat in die uitzonderlijke ge
vallen waarin het kind zich bij een homofiel 

5 Althans als het gaat om kunstmat1ge 1nsem1natie d1e 1n een 
z1ekenhu1s wordt vemcht B11 deze bevrucht1ngsmethode 
1s echter 1n de regel geen arts nodlg 

6 S. Golondok, A. Spencer. M Rutten. 'Children 1n lesb1an 
and s1ngle parent households: psycho-sexual and psy
chiatric appraisal". The Journal of Child Psychology and 
Psychiatry and All1ed DISCiplines. nr. 4. 1983 

7. Drs. T. Kras. Rapport Kinderen bij homosexuele ouders. 
Nederlandse Gezinsraad, Den Haag JUII 1986. 
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paar minder harmonieus bleek te ontwik
kelen dan 1n een vergelijkbare situatie biJ 
een heterof1el paar, dat te wijten was aan 
de reacties van de sociale omgeving op 
het feit dat het kind door/biJ homofielen 
werd opgevoed. Wolters 'lk wil aileen 
maar herhalen dat er een groot aantal 
publikaties bestaat die het grote belang 
van de vader voor de ontwikkeling van het 
kind onomstotelijk aantonen' .s 

Lesbiennes en de vader 
De Gezondhe1dsraad staat niet zo afwiJ
zend tegenover de twee lesbiennes als 
opvoeders/verzorgers van het kind dat ZIJ 
een gelukkig Ieven willen geven De raad 
stelt wei dat de hulpverlener (bijv. de arts) 
z1ch ervan moet vergewissen dat er een 
vaderfiguur aanwezig is. willen ZIJ 1n aan
merking komen voor een behandeling. 
Laning-Boersema is met die gedachte 
snel klaar 'Hoe kun je dat, als hulpverle
ner waarmaken, en controleren? Oat is 
echt onmogelijk' Ze wijst wei op de gevol
gen die zullen intreden als K.I./IVF.-be
handel~ngen in z1ekenhuizen niet open
gesteld worden voor lesb1ennes 'Dan 
gaan ze het onderling regelen. De over
held heeft daar geen zeggenschap over, 
maar kan dan ook niet allerlei voorwaar
den 1n het belang van het kind stellen'. 

Met de idee van twee lesbiennes als 
ouders/verzorgers van een kind heeft Van 
der Meer persoonlijk grote moeite. Hij 
dw1ngt zichzelf echter de vraag te stellen 
of het werkelijk zo is of een k1nd van die 
opvoedingssituatie het slachtoffer wordt 
'Op het ogenblik zeggen we dat vriJ ge
makkelijk, en Je ziet ook een heleboel kin
deren die opgroeien zonder hun vader bij 
w1e het toch goed gaat. We moeten ervan 
uitgaan dat het kind echt gewenst is, net 
zoals bij heterofielen'. Wolters bevestigt 
dat ook in vaderloze gezinnen de kinderen 
tot hun recht komen, 'maar dat is een 
onvergelijkbare situatie met K.l. en IVF. 
b1j lesbiennes omdat daar het kind bij v66r
baat een vader wordt onthouden. Les
biennes kunnen zeker voortreffelijke 
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ouders zijn, maar het gaat om het princi
pe'. Vander Reijden valt hem bij ('lk ben 
ook restrictief op dat punn maar Van der 
Meer duidt op de onmogelijke handha
ving daarvan in de praktijk door te verwij
zen naar het stand punt van het VU-zieken
huis. Oat laat geen IVF.-behandeling toe 
bij lesbiennes; er moet sprake ziJn van een 
hechte heterofiele relatie. Van der Meer: 
'Hoe maak je uit of de relatie hecht is? Oat 
valt n1et te constateren. Het kan dus zo zijn 
dat twee lesbiennes een man vinden die 
met een van hen naar het ziekenhuis gaat 
om daar te verklaren dat zij een hechte 
relatie hebben, waarna hij conform de af
spraak beide vrouwen met hun kind aileen 
laat'. 

4. De donor 
Als twee mensen ongewild kinderloos blij
ven, kan dat liggen aan de man, de vrouw 
of aan beiden. Als de kinderwens wordt 
ingewilligd door gebruik te maken van de 
e1- dan wei zaadcellen van iemand anders, 
een derde, dan spreken we van een do
nor. In het hiernavolgende hebben we het 
met name over donors van zaadcellen (de 
situatie waarin vrouwen eicellen afstaan 
voor andere vrouwen komt niet vaak 
voor). B1j spermabanken (waar het gedo
neerde sperma wordt bewaard) kan - bij 
gebrek aan wetgeving - gesproken wor
den van een zekere zelfregulering: com
mercialisering heeft daar geen kans ge
kregen (donoren krijgen hooguit een reis
kostenvergoeding), en in het belang van 
het kind worden medische gegevens van 
de donor geregistreerd. Die registratie is 
nodig als het kind bijvoorbeeld een erfelij
ke aandoening blijkt te hebben. Ook kan 
zich de situatie voordoen (en deze doet 
zich in de praktijk al voor) dat bijvoorbeeld 
jongeman Jansen (zelf verwekt met be
hulp van een donor) en juffrouw Pietersen 

8. Michael Lamb. Theroleofthefathermchilddevelopment. 
John Wiley and Sons. New York 1981 
Stanley H. Cath, Father and Child, Developmental and 
CIJmcal Perspectives, Little, Brown & Company, Boston 
Mass 1982. 
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(eveneens verwekt met behulp van een 
donor) samen een kind krijgen. Het risrco 
dat dit kind niet geheel gezond zal zijn 
wordt vergroot als juffrouw Pietersen en 
jongeman Jansen dezelfde genetische va
der blijken te hebben en er dus sprake is 
van bloedverwantschap. 

Naast deze medische aspecten hebben 
K.l. en IVF., waarbij gebruik wordt ge
maakt van een donor. uiteraard - en niet 
in geringe mate - hun psychologische 
implicaties. Bij discussres over de niet
medische kant van het donorschap blijkt 
zich vaak een wereld van verschil in bena
dering te openbaren Een (letterlijk) voor
beeld hiervan uit het groepsgesprek 

dr. W.H.G. 
Wolters 

'Wolters: Adoptie is psychologrsch iets 
heel anders dan samen een kind op de 
wereld zetten. lk denk dat je daar ook 
ruimte voor moet geven. 

Van der Reljden: Wat noemt u in dit 
verband "geheel samen op de wereld 
zetten"? 

Wolters: Die zwangerschap samen 
doormaken is heel bijzonder. 

Van der Reijden: Mag ik het cynisch 
zeggen: die vrouw gaat naar een kliniek .. 

Wolters: Nee, ze gaan samen ... 
Marlet. en daar zoeken ze iets uit. 
Wolters: Nee, je hebt inderdaad "auto-

matiekbevruchters' ', maar er zijn ook goe
de artsen en begeleiders die ook aan de 
psycho-sociale aspecten aandacht beste
den. 

Van der Reljden: U heeft het over "sa-
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men op de wereld zetten". Goed, hfj mag 
mee en zit in de kliniek op de keukenstoel, 
twee meter van zijn vrouw of vriendin van
daan die op een tafel ligt. Noemt u dat 
"samen op de wereld zetten"? 

Wolters Ja, mensen zijn ontzettend blrJ. 
De eerste dagen is er een geweldige span
nrng, en wanneer eenmaal dat zaadJe aan
slaat ... 

Laning-Boersema. lnderdaad, en ik heb 
zelfs meegemaakt dat gezegd werd dat 
het kind sprekend op zijn vader leek. En 
dat was nog zo oak. Maar tochl Adoptie 
kent ook zijn problemen (beschadrgde km
deren en dergelijke), maar daar is sprake 
van een gezamenlijk aanvaarden Oat rs 
tach iets anders dan samen voor een der
de krezen'. 

Over de vraag of het ethisch aanvaard
baar is om bij de voortplanting gebruik te 
maken van een donor wordt verschillend 
gedacht. In het CDA-verkiezingsprogram 
'Uitzicht' wordt over het donorschap geen 
ethisch oordeel uitgesproken Dit waar
schiJnliJk metals achtergrond dat het hier 
een maatschappelijke realiteit betreft dre 
- ook indien deze als ongewenst wordt 
gekwalificeerd - niet te voork6men is 
noch terug te dringen. De overheid moet 
daarom, gegeven deze realiteit, maatre
gelen treffen ter bescherming van het 
kind. 'Anders regelt men het in het cafe op 
de hoek, dan is het helemaal oncontroleer
baar en zijn we nag verder van huis', 
alsdus Laning-Boersema. 

Registratie van medische 
gegevens van de donor is 
in het belang van het kind. 

Chrrsten Democratrscll8 Verkennrngen 6/87 
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De anonimiteit van de donor 
Eensgezindheid kan geconstateerd wor
den ten aanzien van de vraag of medische 
gegevens van de donor gereg1streerd 
moeten worden. Het antwoord luidt vol
mondig: ja, in het belang van het kind. De 
eensgezindheid maakt echter plaats voor 
verdeeldheid als het gaat om de anonimi
telt van de persoon van de donor. Het 
betreft dan niet de bekendmaking van ziJn 
'genetische identite1t' maar die van zijn 
naam, adres etc. De anonimiteit van de 
persoon van de donor is thans in Neder
land regel. 

Er gaan echter stemmen op om deze 
anonimite1t op te heffen. Men benadrukt 
daarbiJ het recht van iedere mens op ziJn 
(genet1sche) 1dentiteit, en daarmee op we
tenschap daarvan. Ook wordt gewezen 
op de verantwoordelijkheid van de donor 
zelf de aard en de bestemming van de 
donatie (het mee-verwekken van nieuw 
Ieven dat de genetische identiteit van ook 
de donor kriJQt) maken zijn verantwoorde
IIJkheid tot een andersoortige dan die van 
biJvoorbeeld een bloeddonor. Zou dit niet 
moeten leiden tot een overheidsmaatregel 
die 1n ieder geval de mogelijkheid creeert 
dat de donor voor ZIJn kind (en diens 
ouders) een menseiiJk gezicht knJQt? 

Vander ReiJden is het met die argumen
tatie geheel eens Zo niet Laning-Boerse
ma. d1e de anonim1teit van de donor in 
beginsel aileen wil opheffen ten e1nde ziJn 
med1sche gegevens toegankelijk te ma
ken. Vander ReiJden 'Maar dat 1s toch te 
wemigl Oat is nu weer een typische medl
sche redenering; u hanteert fysieke argu
menten'. Marlet stelt dat het voor de hand 
l1gt om het vraagstuk van de anonimiteit 
van de donor over te Iaten aan de verant
woordelijkheld van dlegenen d1e er het 
meest biJ betrokken ZIJn. De besl1ssing kan 
nameliJk van geval tot geval verschillen. Hij 
acht het goed mogeliJk dat de donor be
trokken wordt in de relatie van de (sociale) 
ouders en dat hiJ in de relatie tot het kind 
een rol krijgt. 'Waarom zouden wij dat 
vanuit onze CDA-v1sie moeten verbie-
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den?' Ovengens zegt Marlet daarbij niet in 
te willen gaan op 'het recht op een eigen 
genetische identiteit': 'Oat is een I outer 
biologisch argument, even biologisch als 
de redenering dat de biologische ouders 
de beste ouders zouden zijn'. 

Nu heeft Vander Reijden zich als staats
secretaris enigszins verdiept in de proble
matiek van de Canadese oorlogskinde
ren 'Die kinderen, die nu 40, 45 Jaar oud 
zijn, zijn geweldig fanatiek op zoek naar 
hun vaders.' Wolters vindt eveneens dat 
het verleden en de kennis van het verle
den essentieel ziJn voor de ontwikkeling 
van kinderen en volwassenen. Hij vindt 
echter ook dat het tegenwoordig nogal 'm' 
is. Hij benadrukt dat de beste 'roots' toch 
liggen in actuele genegenheid en zorg 
voor kinderen. Met Marlet is hij van me
ning dat het voor het kind zeer beschadi
gend kan zijn als het geconfronteerd 
wordt met het zogenaamde geheim (na
meiiJk dat er een donor was); evenals het 
beschadigend kan zijn als dat geheim niet 
wordt onthuld door de ouders, zodat het 
kinder op een andere manier achter komt: 
'Je kunt dit alles niet los zien van de ont
wikkeling die het kind en het gezin door
maken. Je kunt ook niet voorspellen hoe 
het zal uitwerken. Er zijn ouders die het het 
kind perse niet willen zeggen, en er zijn er 
d1e het op de televisie komen vertellen'. 
Juist daarom moet er - zo stelt Marlet -
ru1mte ziJn voor die verscheidenheid. Het 
is immers denkbaar dat mensen de donor
inseminatle als een functie van deze sa
menleving 1n het gezin opnemen. In de lijn 
van een dergelijk overleg tussen de be
trokkenen past het dan om de donor, als 
het kind al ouder is, erbiJ te betrekken. 
Willen/doen de wensouders dat niet, dan 
moeten zij zich wenden tot de sperma
bank. Daar moet de anon1miteit van de 
donor naar ziJn mening gehandhaafd blij
ven. 

Laning-Boersema blijft van mening dat 
het kind n1et van de persoon van de donor 
hoeft te weten, maar wei dat het van een 
donor stamt. Zij vindt overigens, dat als het 
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kind de persoon van de donor wil kennen, 
de mogelijkheid niet uitgesloten mag ziJn 
als het kind meerderjarig is. Sprekend als 
huisarts stelt ze dat het 'geheim' trouwens 
toch moeilijk te bewaren is, en dat de 
kinderen er later toch op een minder pretti
ge manier achter komen. 'lk heb meege
maakt dat de betrokkene vanwege een 
medrsch onderzoek te weten kwam dater 
van een donor sprake was geweest'. 
Ouders moeten dan ook begeleid worden 
bij het geleidelijk-aan prijs geven van hun 
geheim. Het stand punt van de Nederland
se Vereniging Vrouwenrechten (een 
vrouw moet het recht hebben om desge
wenst de donor/de vader volstrekt te we
ren uit haar Ieven en dat van haar kind) 
verwerpt zij krachtig 'Het accent wordt 
eenzijdig gelegd op de eigen ontplooiing 
van de vrouw; dat is niet in het belang van 
het kind'. 

prof. dr. M F J 
Marlet 

Met dezelfde kracht verzet Vander Reij
den zich tegen het feit, dat de drastische 
vermindering van het aantal donors bij 
opheffing van hun anonimiteit als argu
ment wordt gebruikt door diegenen, die 
de anonimiteit van de donors willen hand
haven .a 'Dan zeg ik: nou en? Als de so
ciaal-economische omstandigheden zo
zeer een rol gaan spelen dat zij mede 
bepalend zijn voor fundamentele ethrsche 
noties, dan verarmen we dit type vraag
stukken tot een vraag/aanbodprobleem. 
Als econoom herken ik dat: we kunnen de 
vraag niet beperken, dus moeten we het 
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aanbod vergroten en rn ieder geval niet 
verklei nen'. 

5. 'Overgebleven' (pre)embryo's 
Bij een in vitro fertilisatie wordt een eicel uit 
het lrchaam van de vrouw genomen en 
daarbuiten kunstmatig bevrucht. Dan ont
staat een zogenaamd pre-embryo: een 
bevruchte eicel. Er vinden celdelingen 
plaats. Het pre-embryo wordt terugge
plaatst in het lichaam van de vrouw. In de 
baarmoeder vindt de innesteling plaats, 
en het pre-embryo ontwikkelt zich tot een 
kind. Zo zou het moeten. In ongeveer 80% 
van de gevallen is een eerste IVF.-behan
deling echter niet succesvol: er ontstaat 
geen zwangerschap. Om nu bij een twee
de keer niet de hele behandeling over te 
doen, kunnen er de eerste keer meerdere 
eicellen bij de vrouw worden weggeno
men en bevrucht. Deze pre-embryo's kun
nen worden bewaard door mrddel van 
mvriezrng. Als nude eerste keer de behan
delmg succesvol is en/of de betrokkenen 
een tweede behandeling niet (meer) wen
sen, blijven er (pre)embryo's over. 

Het standpunt van al diegenen die van 
mening zijn, dat er volstrekt niet meer te 
spreken is van menselijk handelen dat 
menswaardrg is, als aileen al de discussie 
over resterende (pre)embryo's wordt ge-
6pend, rs duidelijk: aile (pre)embryo's 
moeterJ maar worden teruggeplaatst. Van 
der Meer bericht dat het bestuur van het 
VU-ziekenhuis een besluit in dezelfde 
geest heeft genomen: bevruchte ercellen 
mogen niet worden ingevroren. HiJ is het 
daar niet mee eens: 'lk vind het zelfs on
ethisch. Bij een tweede poging moet de 
vrouw aile nare behandelingen weer on
dergaan, terwijl je haar een groot aantal 
daarvan kunt besparen'. 

Laning-Boersema en Marlet zijn het met 
hem eens: Zoveel mogelijk moet de pro
blematiek van de resterende (pre)em
bryo's worden voork6men, door bijvoor
beeld het aantal te bevruchten eicellen te 
beperken. Wat echter niet wordt terugge
plant moet worden ingevroren. Marlet: 'En 
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mocht de eerste poging lukken, dan zie ik 
er geen enkel probleem in, om het inneste
lmgsproces niet in gang te zetten en de 
pre-embryo's aan vernietiging over te Ia
ten. Als je ze uit de diepvries haalt, IS het z6 
gebeurd. Het is misleidend om te spreken 
over "vernietiging"; "aan afsterven over
laten" is juister'. 

Rentmeesterschap 
Is dat wei zo? Als Je pre-embryo's creeert, 
dan is toch een daad gesteld waar je 
verantwoordelijk voor bent en voor de ge
volgen waarvan Je verantwoordelijk bent? 
Het begrip rentmeesterschap betekent 
toch onder andere dat dingen/mensen tot 
hun bestemmmg moeten kunnen komen, 

drs. F.J Lan1ng 
Boersema 

zich naar hun aard moeten kunnen ontwlk
kelen? Als Je bewust verantwoordeliJk wilt 
zijn voor de gevolgen van Je daad en je 
rentmeester w1lt ZIJn, dan kun je loch moel
lijk tot de conclusie komen dat je tot vernie
tlging van de pre-embryo's kunt overgaan 
omdat je ze niet meer nodig hebt? 

Marlet is het niet met deze gedachten
gang eens en vindt dat daarin het rent
meesterschap 'zuinig' wordt gelnterpre
teerd: 'Alles ontwikkelt zich tot op zekere 
hoogte inderdaad vanzelf naar zijn aard. 
Maar het typische van de mens is nu JUist 
- en dat is de betekenis van rentmeester
schap - dat wij ook Ieiding moeten ge
ven. Wij moeten niet iets in gang zetten en 
maar afwachten wat ervan komt, omdat 
het eenmaal in gang is gezet. Oat lijkt miJ 
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niet consequent ten aanzien van het rent
meesterschap. Oat bestaat namelijk daar
in dat ik een proces niet aileen start, maar 
dat ik dat ook interpreteer en verder han
del naar de zin ervan'. Marlet vermeldt 
volledigheidshalve als katholiek dat dit niet 
de opvatting is, weergegeven in de in
structie van de Congegratie voor de Ge
loofsleer (kardinaal Ratzinger), maar stelt 
tevens: 'Oaar staan de meningen van vele 
katholieke moraaltheologen die er meer 
over nagedacht hebben tegenover, zoals 
dat ook eerder het geval was met de Ency
cliek Humanae Vitae. Oaar werd ook uit de 
zogenaamde natuur afgeleid dat je in een 
bepaalde situatie niet mag ingrijpen door 
middel van ant1-conceptie. Het gros van 
de katholieke theologen heeft zich toen 
afgevraagd welk natuurbegrip er werd ge
hanteerd'. 

Wolters haakt aan bij het laatste; 'Is er 
zo' n tegenstelling tussen natuur en men
selijk handelen? Kun Je zeggen dat, als iets 
in een potje groeit dat de natuur is, maar 
zodra je de temperatuur gaat regelen, je 
kunstmatig bezig bent? Marlet 'Dan ben 
je niet kunstmatig, maar interpreterend be
zig'. Wolters 'Precies!' Beide sprekers zijn 
het eens met VanderMeer, die een verge
lijking maakt met die natuurlijke zwanger
schappen waarbij het innestelingsproces 
ook niet wordt voltooid. Marlet herhaalt dat 
dus niet van vernietigingen kan worden 
gesproken 'Ais ik ze niet invries, gaan ze 
vanzelf voorbij' 

Van der Reijden verklaart met deze re
denering grote moeite te hebben, maar 
blijkt daarmee van de vijf gesprekspart
ners de enige te zijn. Hij wil blijven spreken 
van 'vernietiging'. Met het bevruchten van 
een eicel - of dat nu via de natuurlijke of 
via de kunstmatige weg geschiedt - is 
immers bewust een daad gesteld. Er is 
een begin van Ieven tot stand gebracht 
waarvoor de betrokkenen verantwoorde
lijk zijn. Vanwege het fundamentele karak
ter van die verantwoordelijkheid komt Van 
der Reijden niet eens toe aan de vraag 
wanneer sprake is van menselijk Ieven. Hij 
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wil niet verzeild raken in discussies over 
het onderscheid tussen een bevruchte ei
cel die zich wei en een die zich nog niet in 
de baarmoeder heeft ingenesteld, over 
het onderscheid tussen pre-embryo's, en 
het onderscheid tussen allerlei ontwikke
lingsstadia van de vrucht. Het gaat hem 
niet om biologische criteria het principiele 
karakter van de verantwoordelijkheid die 
mensen voor hun bewust gestelde daden 
te dragen hebben, impliceert dat vanaf de 
bevruchting gesproken moet worden van 
een begin van menselijk Ieven. Juist daar
om ook moet het niet-invriezen of het ont
dooien van pre-embryo's worden be
schouwd als 'vernietiging'. 

Ten aanzien van de handelwijze met 
resterende embryo's is nog een andere 
weg mogelijk dan vernietiging. De inge
vroren (pre)embryo's zouden 'gered' kun
nen worden door ze ter beschikkmg te 
stellen aan andere wensouders dan die 
welke de ei- en zaadcellen hebben gele
verd. Soms wordt deze handelwijze wei 
prenatale adoptie genoemd. We moeten 
echter bedenken dat die termrnologre ver
sluierend is. Er is namelijk een principieel 
verschil met de adoptie van een reeds 
bestaand kind: daar heeft niet de voorop
gezette bedoeling bestaan het kind af te 
staan aan anderen. Oat is wei het geval 
met een prenatale 'adoptie' omdat bij de 
keuze voor een I.V.F.-behandeling bewust 
het nsico genom en wordt dat een (pre)em
bryo overblrjft. 

Laning-Boersema vindt een prenatale 
adoptre niet in het belang van het kind, 
Marlet acht het in reder geval 'een kwestie 
van christelijke verantwoordelijkheid' om 
vanwege die consequenties de hele I.V.F.
ingreep nate Iaten, en Van der Meer en 
Wolters zijn de mening toegedaan dat de 
overheid de handelwrJze van de VU wette
lrjk moet voorschrijven de vader en de 
moeder moeten v66rdat tot een I.V.F.
behandelrng wordt overgegaan schriftelijk 
verklaren dat de (pre)embryo's aileen 
voor hun relatie mogen worden gebruikP 

Deze vier COA-ers hebben bij het 
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vraagstuk van de resterende (pre)em
bryo's uiteindelijk de minste moeite met 
hun vernietiging. Niet dat Laning-Boerse
ma en Wolters daar persoonlrjk geen 
moeite mee hebben, maar als Je de betrok
ken vrouwen niet iedere keer de behande
lmgen willaten ondergaan en als je prena
tale 'adoptie' afwijst. 

6. (Pre)Embryo's met een gebrek 
Onze wetgeving staat toe dat onder be
paalde voorwaarden abortus wordt ge
pleegd. Als bij (pre)embryo's sprake lijkt 
te ziJn van een gebrek, riJzen klemmende 
vragen. Moet het in het belang van het 
krnd geacht worden tot vernietigmg over te 
gaan, of spreekt men daarmee uit dat een 
niet geheel (lichamelijk en/of geestelijk) 
volwaardig Ieven ook een mrnder mens
waardig Ieven is? Hoe is met andere woor
den een afglijden naar de vervolmaking 
van het menselijk ras te voorkomen? La
ning-Boersema wijst in dit verband op de 
televisresene 'Beter dan God' van de 
VPR0. 10 Oaaruit bleek dat het al in zo·n 
vroeg stadium van de zwangerschap be
kend kan zijn dat er iets aan de vrucht 
mankeert, dat Je het risico loopt een maat
schappiJ te vormen waarin mensen wor
den afgehouden van het uitdragen van 
een zwangerschap door hen de kosten
plaatjes voor te houden. 'Het mag nooit zo 
zijn dat economische motieven z6"n grote 
rol gaan spelen', stelt zij. 

Leven. recht of gunst7 
Bleef het maar brJ die economische motie-

9 In Zweden 1s c:ie anon1m•te1t van de donors wettel11k oogc 
l1even en IS het aantal donors verrn1nderd In d1t groepsge 
sprek gaat het oven gens alleer1 orn de opheff1ng van de 
anon1m1te1t. en dus n1et om een daaraan gekoppelde 
wettelrrke onderhoudspl;cht van de donor ten opz;chte 
van het k;nd De VU voert een K I ·behandel1ng ook aileen 
rnaar u1t b11 de vrouw d1e de e1cel heeft gegeven 

10 De drredel1ge telev1s1e·serre over genet1sche man1pula· 
t1es Beter dan God: eer1 fantast;sche vertell1ng werd u1tge· 
zonden op resp 1 maart 1987 15 maart 1987 en 29 maart 
1987 De tekst van de afleverrngen •s verknrgbaar b11 de 
VPRO 
Chnsten Democratlsche Verkennmgen heeft een reeks art1· 
kelen over genet1sche man1pulat1es gepubl1ceerd 111 1984 
(aprrl rne1. september. oktober en november) en 1n 1985 
(Jun1 en september) 

Chrrsten Dernocrat1sche Verkenn1ngen 6/87 

Ge 

-

-
ve 
tet 
hE 
WE 

ZIJ 

er 
je 
kir 
WI 

v2 

m 
QE 

eE 
(a 
dr 
St< 

m 
er 
vc 
d< 
bE 
le 
at 
vr 
or 
sc 
w 
VE 
d< 
Ql 

Ql 

Zll 

m• 

Cl 



Gezondhe1dszorg 

We moeten voorkomen dat 
de samenleving abortus 
om economische motieven 
gaat accepteren. 

ven: 1n Amenka worden meisjes geabor· 
teerd, omdat de ouders een JOngetje will en 
hebben. 'Toch', zegt Wolters, 'vmd ik dat 
we psycholog1sch pas in het begmstad1um 
ziJn dat mensen/de gemeenschap er 
en1gszins bekend mee raken dat je - als 
Je een grote kans hebt op een beschadlgd 
k1nd - abortus mag plegen. Je moet ook 
weer voorz1chtig zijn met het benadrukken 
van de schaduwzijde. Laten we beginnen 
met de positieve mogelijkheden van de 
geneeskunde en ook accentueren dat het 
een pos1lieve vorm is van omgaan met Je 
(asp1rant-)ouderschap wanneer Je besluit 
dlt beschadigde kmd niet te nemen'. HIJ 
stelt dat het sociaal en psychologisch een 
mmder menswaard1g Ieven betreft, maar 
erkent dat dit natuurlljk niet het geval is 
vanuit antropolog1sch gezichtspunt. Om· 
dat wij nu JUISt in het CDA vanu1t een 
bepaalde mens- en maatschapp1jvisie wil
len handelen acht Laning-Boersema het 
aborteren van beschadigde vruchten 'een 
vreseiiJk benauwende ontwikkeling. Het 
ondermiJnl de draagkracht van de maat
schappiJ om alles, wat als beschadigd 
wordt beschouwd, te verwijderen. In het 
verlengde van die handeiWIJZe ligt de idee 
dat het Ieven van chronisch zieken en 
gehandicapten geen recht is maar een 
guns!'. 

Evenzo restrict1ef stelt Van der Reijden 
z1ch op. HIJ heeft JUISt nogal wat gerefor
meerde menser1 meegemaakt d1e hun ge-
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handicap! kind als een .straf van God be
schouwden. Daar vormde het kind een 
bijna ondraaglijke last. Anderzijds heeft hiJ 
veel gezinnen met gehandicapte kinderen 
meegemaakt waar het fantastisch is ge
gaan en het kind de banden binnen het 
gezin versterkte. Zou je een abortus moe
ten verbieden? Van der Reijden: 'lk wor
stel met dat probleem en ben er gewoon 
niet uit'. Hij vreest wei een afglijden naar 
de vervolmaking van het menselijk ras. 
Dit 1n tegenstelling tot Van der Meer: 'lk 
vind dat je een last legt op het kind je 
beschermt het niet'. Er moet wei onder
scheid worden gemaakt in de ernst van de 
handicap. 'In het algemeen geldt bijvoor
beeld dat je een mongool d1e je van tevo
ren diagnostiseert niet moet doden'. Deze 
redenering van Van der Meer wordt Van 
der Reijden teveel: 'Maar je kunt ethisch 
toch geen verschil maken tussen een 
mongooltje dat je nog net lief, aanhankelijk 
en leuk door de straat vindt lopen en een 
dubbelgehandicapte?' 

Laning-Boersema is met Van der Meer 
van mening dat het mogelijk 1s een onder
scheid te maken. De extreme gevallen zijn 
wei duidelijk, maar waar ligt de grens tus
sen het 'ja' en het 'nee'?' Definitief grens
overschrijdend acht zij de situatie in Duits
land waar een echtpaar een abortus liet 
plegen, omdat het kind een hazelip bleek 
te hebben. Zij vreest een oprekken van de 
aanstaande euthanasiewetgeving in d1e 
richtmg, maar Marlet wijst erop dat de 
huidige abortuswetgeving d1e risico's al in 
zich draagt: 'Aan abortus zijn natuurlijk 
bepaalde voorwaarden verbonden, maar 
d1e ziJn zo elastisch als de wet zelf'. Je kunt 
er dus niets aan doen als ouders besluiten 
tot een abortus als zij vinden dat het een te 
zwaar Ieven wordt voor het gehandicapte 
kind en voor henzelf. Wat resteert, vall 
onder de noemer mentaliteitsverandering. 
De wetenschap dat het kind gehandicapt 
zal ZIJn kan naar de mening van Marlet ook 
positief gebruikt worden 'De ouders kun
nen z1ch daar mentaal op voorbereiden 
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als het kind geboren wordt. Zwaar be
schadigde foeten worden vaak immers 
niet geboren. De ouders ZIJn ook n1et ver
plicht al het mogelijke te doen om de 
vrucht in Ieven te houden. En eventuele 
verdere compl1caties tijdens de zwanger
schap hoeven ze ook niet tel kens weer op 
zich te nemen'. 

De televisiesene 'Beter dan God' blijft 1n 
het gesprek een rol spelen. In de nabije 
toekomst (over een periode van vijf a tien 
Jaar) is het mogelijk dat mensen een zoge 
naamd 'genetisch paspoort' hebben: van 
elke mens zal bekend kunnen zijn hoe hij/ 
ziJ genetisch in elkaar zit. Aan de hand van 
die gegevens kan dan bijvoorbeeld inge
schat worden wanneer men een bepaalde 
ziekte krijgt, hoe oud men waarschijniiJk 
zal worden etc. Ook de kans op een ge
handicapt kind kan via deze weg worden 
bepaald. Laning-Boersema verwerpt de 
houding van de verzekeringsmaatschap
pijen zoals die uit 'Beter dan God' bleek. 
Hun redenering luidde namelijk 'Ais uw 
genetische paspoort al uitwees dat u 50% 
kans had op een gehandicapt kind, en u 
ondanks dat gegeven t6ch voor een 
zwangerschap heeft gekozen en niet voor 
een abortus, draaien wij n1et voor de kos
ten op'. In Amerika schijnt het al zo te zijn 
dat louter dit type financieel-economische 
redeneringen wordt gebezigd. Laning
Boersema 'De verantwoordelijkhe1d die 
de ouders op zich hebben genomen 
wordt ten onrechte niet gerespecteerd'. 
Moet de overheid daarom verhinderen dat 
'genetische paspoorten' worden ge
maakt? 

Oat gaat Marlet en Van der Reijden te 
ver. Hier in Nederland zouden die over
eenkomsten tussen de verzekeraars en 
ouders ten aile tijde kunnen worden ver
nietigd omdat zij immoreel zijn. De uitslui
tingsgronden die verzekeraars kennelijk 
wensen moeten worden verboden. Maar, 
aldus Marlet, de ethische kwestie is na
tuurlijk of ouders, die weten dat de kans op 
een gehandicapt kind 50% is en toch dat 
risico nemen, verplicht zijn om de zwan-
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gerschap uit te dragen ook als het k1nd 
inderdaad een gebrek blijkt te hebben 'lk 
v1nd van wei. Anders maak Je het geluk 
van de ouders tot doel van het voortbren
gen van kinderen'. Marlet zegt hiermee 
dus n1et dat de overheid dat moet afdwin
gen (thans IS immers abortus mogelijk). 
maar dat hij dat een eth1sche verplichting 
vindt. 

Eenzelfde redenering volgt hiJ met be
trekking tot de situatie waann de twee 
ouders zelf dermate beschadigd zijn dat 
het vaststaat dat zij een gehandicapt kind 
zullen kriJQen 'Die mogen geen k1nderen 
krijgen. Oat is althans mijn ethisch oordeel 
zonder dat 1k dat als pol1t1ek oordeel over
neem. Volgens de wet kun Je allerlei mis
daden begaan . ' 

7. Politieke besluitvorming in 1988 
In 1985 he eft de toenmalige staatssecreta
rls van WelziJn. Volksgezondheid en Cul
tuur, Vander Reijden, het 'Besluit tijdeiiJke 
regeling in v1tro fertilisatie' uitgevaar
digd.11 De IVF.-praktljk werd aan allerlei 
stnngente voorwaarden verbonden voor 
een periode van drie Jaar. Zo mag een 
behandeling aileen plaatsvinden als de 
medische indicatie 'dubbele elleiderafslui
ting' aanwezig is. A Is met andere woorden 
de oorzaak van de onvruchtbaarheid van 
het paar bij de man ligt, of als er sprake is 
van zogenaamde 'onbegrepen onvrucht
baarheid' (men weet niet waar het aan 
l1gt), dan is thans formeel een IVF.-be
handeling niet mogelijk. Ook mogen ai
leen een beperkt aantal z1ekenhuizen 
deze behandeling toepassen. Hiermee 
wordt overigens de hand gelicht, evenals 
met de al genoemde beperking tot de 
medische indicatie 'dubbele eileiderafslui
ting'. Vander Reijden vindt dan ook dat de 
overheid bij 'dat geknoei' onmiddellljk 
moet ingriJpen. Oat is tot heden echter nog 
niet gebeurd. 

11 Beslu1t lljdelijke regel1ng 1n v1tro fert111sat1e· Nederlandse 
Staatscourant. 24 JUII 1985 (2 en 6) 
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Geen I. V. F. -klmieken 
In 1988, volgend Jaar, is de experimen
teerperiode voorbij. De politiek zal ingnJ
pende beslissingen moeten nemen. Daar
biJ zullen onder andere de vraagstellingen 
die tijdens dit groepsgesprek aan de orde 
ziJn geweest tot standpuntbepaling moe
ten leiden. Ook de 1nternationale situat1e 
zal daarbiJ een rol spelen. Elke politieke 
partij zal - ook binnen haar eigen geledin
gen - geconfronteerd worden met de 
verle1ding van velen om persoonlljke ethi
sche normen tot het (partiJ)politieke credo 
te verheffen, met emoties, en vooral met 
onzekerheid. Van der ReiJden 'Voor het 
type vraagstukken als euthanasie, in vitro 
fertilisatie en experimenten met embryo's 
geldt dat we aan acceptabele antwoorden 
nog niet toe ZIJn Ook in dit gesprek is weer 
duidelijk geworden dat we het met z'n 
allen n1et heel precies weten'. Het staat 
echter voor hem als een paal boven water 
dat we b1nnen afzienbare tijd tot regelge
VInQ moeten komen. lnternationaal is men 
het er ook over eens dat er politiek iets 
moet gebeuren. 'In de Tweede Kamer heb 
ik als staatssecretaris een- en andermaal 
gezegd dat ook 1n de Ianden waar men 
geen chnsten-democratie kent zoals Fin
land - dat aileen in naam Luthers 1s -
exact dezelfde aarzelingen en gevoelens 
Ieven als bij ons, hoewel men daar de 
1nvloed van de godsdienst niet kent'. De 
oud-staatssecretaris zou in 1988 hoogu1t 
de 1ndicatie op een nieuw advies van de 
Gezondheidsraad uitgebreid hebben en 
een aantal ziekenhuizen toegevoegd heb
ben aan de lijst met toegestane klinieken 
die in ziJn Besluit van 1985 staan. 'Maar 
het belangrijkste is dat het controleerbaar 
moet blijven. Geen aparte klinieken dus'. 

Nu is in sommige andere Europese ian
den (zoals ons buurland Belgie) al veel 
meer toegestaan dan in ons land. Wat tot 
voor kort geleden fictie leek is allang reali
teit: er is een luchtbrug van Spaanse vrou
wen die zich - vanwege de stringente 
wetgeving in hun land - in Nederland 
Iaten aborteren, en er is een luchtbrug van 
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Nederlandse vrouwen die naar Spanje 
gaan voor een in vitro fertilisatie. 

Consensus op Europees niveau is wen
selijk. Laning-Boersema realiseert zich de 
gevolgen van ook haar opvatting dat er 
geen aparte IVF.-klinieken moeten ko
men: 'Oat Ievert gigantische problemen 
op, niet aileen internationaal vanwege de 
luchtbruggen. De vraag naar IVF.-be
handelingen zal toenemen, we hebben nu 
al wachtlijsten. Je moet je afvragen welke 
prioriteiten je wilt in de gezondheidszorg'. 
Neemt Van der Reijden de luchtbruggen 
op de koop toe? 'lk voork6m die niet'. En 
de wachtlijsten ... 'lk offer daarvoor mijn 
principes niet op!' 

Blijft 'Brave new world' f1ctie? 
Het Engelse meisje is inmiddels alweer 
negen Jaar oud: Louise Brown, de eerste 
'reageerbuisbaby' ter wereld. De me
disch-technische ontwikkelingen gaan 
door. Willen wiJ de vraag in de titel van 
deze bijdrage bevestigend beantwoor
den, dan is er werk aan de winkel. Wens
ouders, donors, ethici, theologen, juristen, 
onderzoekers, artsen, ziekenhuisbestu
ren, bisschoppenconferenties en syno
des: zij allen zullen zich verantwoordelijk 
moeten weten voor de - ook onbedoelde 
maar desalniettemin te voorziene - gevol
gen van standpunten die zij innemen ten 
aanzien van de nieuwe voortplantingsme
thoden. Aan worstel1ngen met het eigen 
geweten, met een persoonlijke geloofs
overtuiging, met emoties en met onzeker
heid vall niet te ontkomen als die eigen 
verantwoordelijkheid wezenlijk wordt be
leefd en gedragen. 

Ook politici zullen moeten waken voor 
de verleiding van blikvernauwing. Het 
CDA zal een standpunt moeten innemen 
dat herkenbaar is en overtuigend. Ons 
verkiezingsprogram biedt een handrei
klng12, maar heeft niet de pretentie alles
oplossend te zijn. De nieuwe ontwikkelin-

12. Z1e het CDA·verk1ez1ngsprogram 'U!IZicht' hoofdstuk Ill. 
Just1t1e en B1nnenlands Bestuur. art1keltt 

257 



gen vormen voor christen-democraten 
een uitdaging die hen verplicht tot discus
sie, over de vraag hoe het belang van het 
kind het best gewaarborgd kan worden, 
hoe de eigen verantwoordelijkheid van 
ouders, artsen, onderzoekers etc. gesti
muleerd kan worden, hoe bepaald moet 
worden wat de bevoegdheid van de over
heid is en wat die van de samenleving zelf. 
Dit groepsgesprek beoogde aan die dis
cusste een bijdrage te leveren. 13 
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13 Eerder 111 dlt blad gepubl1ceerde b11dragen over n1euwe 
Joortplantlngstechn,eken ZIJil 

- Vragen rond reageerbu1sbevrucht1ng" door dr E. Schro 
ten en dr E.R. te Velde (Jun' 1985) en 

- Bu1tenbaarmoederl1jke bevrucht1ng door prof. dr H.M 
Ku1tert (eveneens lUll I 1985) 
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Gezondhe1dszorg 

Drs. F.J.M. Werner en drs. C.J. Klop 

Gezondheidszorg 

Recent is een aantal politiek-wetenschap
pelijke studies verschenen inzake de ge
zondheidszorg. Drs. F.JM Werner en 
drs. C.J Klop, voorzitter en secretaris van 
de studiecommissie van het Wetenschap
pe!Jjk lnstituut voor het CDA, bespreken. 
'Een concurrerend recept voor de Neder
landse gezondheidszorg', prof.mr. B.M 
T eldersstichting, 's-Gravenhage 1986, 
116 pag., f 20,_; 
'Zorgvernieuwing door structuurverande
ring', Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA, Van Loghum Slaterus, Deventer 
1987, 144 pag., f 18,_; 
'De kwaliteit van de gezondheidszorg', 
Wiardi Beckmanstichting, Van Loghum 
Slaterus, Deventer 1987, 130 pag., 
f 24,_; 
'Gezondheid en gezondheidszorg', 
Groen van Prinstererstichting, De Vuur
baak, Barneveld 1987, 64 pag., f 9,90; 
'Bereidheid tot verandering', Commissie 
Structuur en Financiering Gezondheids
zorg (commissie-Dekker), 's-Gravenhage 
1987, f 35,_. 

Het was een goed vooruitziende blik, 
waarmee het CDA besloot om in 1987 te 
discussieren over de volksgezondheid en 
de maatschappelijke dienstverlening. 
Uiteraard was het in 1985, toen de partij
raad om deze discussie vroeg, nog niet 
bekend dat bij regeerakkoord 1986 de 
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commissie-Dekker zou worden ingesteld. 
Oat wisten oak de politiek-wetenschappe
liJke instituten van CDA, PvdA en VVD nag 
niet, maar aile drie hadden zij dit thema 
wei in hun lopende studieprogramma 
staan. Oat er iets aan de hand was en iets 
moest gebeuren in deze sector was duide
lijk. lnmiddels is de discussie volop losge
brand, zowel binnen het CDA als in de 
omringende samenleving. In deze be
spreking zullen wij, aan de hand van de 
indeling van het 'Discussiestuk Volksge
zondheid', dat bij de partijpolitieke discus
sie in het CDA gebruikt wordt, de verschil
lende politiek-wetenschappelijke rappor
ten bespreken. Verwacht mag worden dat 
de deelnemers aan deze partijpolitieke 
dlscussie aldus het beste gediend wor
den. 

De structuur 
Met de term 'structuur' wordt de verdeling 
van de verantwoordelijkheden en be
voegdheden om te beslissen over de wijze 
waarop zorg in ons land aangeboden en 
gefinancierd wordt, aangeduid. Globaal 
gesproken zijn er drie modellen beschik
baar, waarop dit kan gebeuren: men kan 
de overheid een dominante rol toekennen 

Drs. F.J.M Werner (1943) IS drrecteur F1nanc1en van het 
Academ1sch Medrsch Centrum te Amsterdam 
Drs. C J Klop (1947) IS adJunct drrecteur van he\ Weten
schappelljk I ns\1\uut voor he\ CDA 
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(genationaliseerde gezondheidszorg), 
men kan het primaat leggen biJ het niet op 
winst gerichte particulier initiatief, en men 
kan kiezen voor het commerciele markt
model. De voorstellen die zijn vervat in de 
verschillende politiek-wetenschappelijke 
geschriften liggen aile tussen de uitersten 
van staatszorg aan de ene kant en de 
commerciele markt aan de andere kant. 
Niemand kiest echter voor een volledige 
onbelemmerde toepassing van deze ex
treme modellen. De Teldersstichting z1t 
nog het dichtst bij de commerciele markt
werking, maar ook daar zijn een groot 
aantal regulerende maatregelen in de 
voorstellen vervat. Niet de minste daarvan 
is het voorstel om in ons land een verstrek
kingenpakket voor aile Nederlanders ver
plicht voor te schrijven. De particuliere 
verzekeraars, die deze algemene verze
kenng willen aanbieden, zullen aan een 
aantal voorwaarden moeten voldoen, 
zoals een acceptatieplicht. Gereguleerde 
marktwerking is het recept van de Tel
dersstichting. Commerciele aanbieders 
van gezondheidszorg kunnen in deze ge
reguleerde markt aan bod komen. 

De commissie-Dekker zit voor wat betreft 
de structuur van het beleidsterrein dicht bij 
de voorstellen van de Teldersstichting. 
Ook dit rapport bepleit gereguleerde 
marktwerking. De commissieleden Iaten 
z1ch verschillend uit over de vraag of com
mercieel aanbod van gezondheidszorg in 
dit systeem mogeliJk is. Voorzitter Dekker 
zelf zei, bij de presentatie van de voorstel
len, dat dit aan de contracterende verze
keraars dient te worden overgelaten. Het 
commissielid Dunning sloot in een inter
view in Trouw echter commercie uit. 

Het rapport van het WetenschappeliJk 
lnstituut voor het CDA staat evenals de 
beide zojuist genoemde rapporten een 
basisverzekering tegen ziektekosten en 
maatschappelijke zorg voor, waarin een 
belangrijke plaats wordt toegekend aan 
het overeenkomsten model, maar niet een 
marktmechanisme waarin commercieel 

260 

Gezondherdszorg 

aanbod mogelijk is. Bovend1en onder
streept het rapport, en daarmee verschilt 
het fundamenteel van het rapport-Dekker 
en van de Teldersstichting, dat een regio
nale uitvoering van deze basisverzekering 
essentieel is en geeft hier vorm aan mid
dels Kamers voor gezondheidszorg en 
maatschappe/1jke dienstverlening. Het 
CDA-rapport bepleit een gereguleerde re
gionale competitie tussen non-profit-instel
lingen in de vorm van het overeenkom
stenstelsel tussen verzekeraars en 
ziekenfondsen enerzijds en de aanbieders 
van gezondheidszorg anderzijds. Dit stel
sel van bilaterale contracten wordt aange
vuld met genoemde kamers ten einde op 
regionaal niveau de samenhang en de 
subsitutie in de gezondheidszorg en de 
maatschappelijke dienstverlening zicht
baar en be'invloedbaar te maken voor be
trokkenen. 

Het rapport van de Groen van Prinste
rerstichti ng, dat een in leidend karakter 
heeft, doet geen aanbevelingen voor de 
structuur van het beleidsterrein. Hoewel 
men terecht constateert dat bijvoorbeeld 
het vestigingsbeleid van huisartsen door 
de gemeentebesturen de keuzevr1jheid 
van de burger om op grond van zijn le
vensovertuiging een hulpverlener te kle
zen in de knel dreigt te komen (p. 29) trekt 
men hieruit geen consequenties voor de 
verdeling van de verantwoordelljkheden 
tussen overheid en bijvoorbeeld zieken
fondsen, die evengoed het vestigingsbe
leid voor hun rekening zouden koonen 
nemen. Het CDA-rapport bepleit dat dat 
wei gebeurt, onder auspicien van de re
gionale kamers voor gezondheidszorg. 

In het rapport van de Wiardi Beckman
stichting worden geen erg concrete Ult
spraken gedaan over de meest wenselijke 
structuur van het beleidsterrein. Het stuk 
heeft een sterk filosofisch-sociologische in
slag en men krijgt de indruk dat het laatste 
hoofdstuk met beleidsaanbevelingen 
enigszins los staat van de voorafgaande 
hoofdstukken. Concreter en daarom ook 
interessanter is de notitie die de Tweede 
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Kamerfractie van de Partij van de Arbeid 
heeft ingediend ten behoeve van de Ka
merberaadslagingen over het rapport
Dekker. Deze notltle 'Naar een algemene 
wet ziektekostenverzekering' (Nummer 
19931, 1986-1987, nr.1-2) bevat twee mo
del len voor de structuur van het beleidster
rein. In model1 is elke verzekeraar die de 
beoogde algemene verzekering aanbiedt 
(ook particuliere verzekeraars mogen dit 
doenl) verplicht om te contracteren met 
elke in het kader van de WVG (Wet Voor
zieningen Gezondheidszorg) erkende in
stelllng, ZIJ het dat de verzekeraar aan de 
overheid intrekking van de erkenning kan 
verzoeken. Bij deze contractering gelden 
de COTG (Centraal Orgaan Tarieven Ge
zondheidszorg)-tarieven als maxima, het
geen ook het CDA-rapport voorstaat. Men 
kan dus al onderhandelend op lagere ta
neven uitkomen. De commissie-Dekker 
wil de rol van het COTG evenals de Tel
dersstichting op den duur beperken, hoe
ver wordt niet helemaal duideiiJk. In dit 
eerste model concurreren ziekenfondsen 
en non-prof1t z1ektekostenverzekeraars 
om de gunsten van de verzekerden 'met 
kwaliteit van dienstverlening als voor
naamste competitie-elefllent', aldus de 
not1tie. Maar zelfs is er concurrentie moge
liJk op het punt van een nominaal premie
deel, dat als mogelijkheid door de PvdA
fractle open wordt gehouden. In combina
tie met het bereiken van lagere tarieven via 
onderhandelingen, zal er ook concurren
tie op het punt van de premie mogelijk zijn. 
De PvdA-fractie zit hier heel dicht bij het 
CDA-rapport. Het enige verschil is dat het 
laatstgenoemde de contracteerplicht ge
heel wil opheffen, ten e1nde hetzelfde doel 
te bereiken: kwalitatief betere dienstverle
ning bij de te contracteren aanbieders van 
zorg. 

Het tweede model in de PvdA-notitie 
schetst een samenwerking tussen particu
liere verzekeraars en ziekenfondsen op 
regionaal niveau, waarbij beiden geza
menlijk onderhandelen met de aanbieders 
van zorg in de regio. Er is dan geen ruimte 
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voor tariefverschillen tussen de verschil
lende contracten. Uiteraard kunnen er wei 
verschillen tussen regio's ontstaan, maar 
niet binnen regio's. Ook de nominale pre
mie wordt onderling binnen de regio afge
sproken tussen de verzekeraars en de 
ziekenfondsen. In dit model is geen spra
ke van concurrentie, maar van regionale 
budgettering op basis van samenwerking. 

B1j de vraag naar de structuur van het 
beleidsterrein gaat het niet aileen om de 
bevoegdheid tot beslissen, maar ook over 
de onderwerpen waarover beslist kan 
worden. Ook op dit punt van de reikwijdte 
van de verantwoordelijkheden verschillen 
de diverse rapporten. Het CDA-rapport en 
de commissie-Dekker willen een breed 
verzekeringspakket, waarin ook het maat
schappeliJk werk, de gezinszorg en de 
beJaardenoorden zijn opgenomen Aldus 
kunnen de verzekeraars substitutie van 
zorg bewerkstelligen, zodat zorg op maat 
tot stand komt. De Teldersstichting en de 
Wiardi Beckmanstichting/de PvdA-fractie 
gaan zover niet. Zij beperken zich tot het 
Ziekenfondspakket (T eldersstichti ng) of 
het ziekenfonds- plus het 1\ WBZ-pakket 
(PvdA-fractie). In de visie van deze beide 
rapporten blijven gescheiden circuits be
staan, waarbiJ de (lagere) overheden de 
zorg op maat van de niet in het verzeke
ringspakket opgenomen zorg moeten be
werkstelligen. Dit lijkt een ernstig manco. 
Juist de schotten tussen de verschillende 
zorgvormen verhinderen de substitutie, 
omdat planning en financiering niet in een 
hand zijn. Bij de PvdA-fractie is op dit punt 
nog het meest mogelijk, daar zijn in elk 
geval kruiswerk (wijkverpleging) en twee
de lijnszorg (ziekenhuizen) substitueer
baar. De Teldersstichting laat zich hier 
toch wei erg kennen als voornamelijk ge'fn
teresseerd in kosten en niet werkelijk in 
zorgvernieuwing. De gedachtengang van 
de PvdA-fractie, waarbij bejaardenoorden 
en gezinszorg niet in het verstrekkingen
pakket worden opgenomen is het bestu
deren waard en werd bijvoorbeeld ook 
door dr. VanderMeer op de studieconfe-
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rentie van het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA op 25 april jongstleden naar 
voren gebracht. Hij zag zulk een sterke 
samenhang met het huisvestingsbeleid 
dat de voorkeur bij hem naar de lagere 
overheden uitging als regelende instantie. 
De vraag dringt zich daarbiJ op of de 
bejaardenoorden substitueren met ge
zinszorg, dan wei dat zij feitelijk steeds 
meer op verpleeghuizen gaan lijken door 
de zeer hoge gemiddelde leeftijd bij opna
me en de scherpe indicatiestelling. Het 
CDA-rapport huldigt dit laatste standpunt. 
Als dat zo is dan zou de consequentie van 
het PvdA-standpunt zijn dat ook de ver
pleeghuizen uit de AWBZ moeten worden 
overgeheveld naar de gesubsidieerde 
provinciale sfeer. Wij blijven een voorkeur 
houden voor het brede verstrekkingen
pakket, omdat bejaardenoorden en ver
pleeghuizen in functie steeds meer naar 
elkaar toegroeien, evenals de wijkverple
ging en de gezinszorg. Deze processen 
zijn onder invloed van de zorgvernieuwing 
thans al gaande. Het onderbrengen van 
deze voorzieningen in een financieringsre
gime bevordert de samenhang en flexibili
teit, die ook in het advies van de commis
sie-Dekker wordt aanbevolen. 

Vrijwilligerswerk, zelf en mantelzorg 
Op de 'basis van het zorgsysteem', de 
zorg die mensen voor zichzelf en voor 
elkaar hebben gaan de Teldersstichting 
en de PvdA-fractie niet in. Het CDA-rap
port besteedt er een hoofdstuk aan, waar
in een schets wordt gegeven van een 
nieuw evenwicht tussen beroepsmatige 
en informele hulp, dat perspectief biedt 
voor de toekomst. Tijdens de gememo
reerde studieconferentie heeft prof. dr. J. 
Hattinga Verschure nog eens uiteengezet, 
dat hier van moderne vormen van zelf- en 
mantelzorg sprake is, die sterk verschillen 
van de levensstijl in de jaren vijftig. De 
commissie-Dekker is ook positief over het 
inspelen met een nieuw verzekeringssys
teem op deze ontwikkelingen bij mensen 
zelf. De commissie bepleit bijvoorbeeld 
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het beschikbaar stellen van financiele mid
delen aan mensen die kiezen voor thuis
zorg, boven opname in een instell1ng. 
Thans is de regelgeving zodanig dat op
name dikwiJIS goedkoper is, ook al zouden 
mensen om kwalitatieve overwegingen 
voor thuiszorg kiezen. Te denken valt 
daarbij aan gehandicapten en sterven
den. Ook het Wiardi Beckmanstichtings
rapport schetst op constructieve wijze de 
manier waarop een zorgzame samenle
ving gestalte krijgt (p. 114)1 De gedachte 

Serieuze critici onthalen de 
gedachte van de zorgzame 
samenleving positief. 

aan een zorgzame samenlev1ng blijkt b1j 
serieuze critici op een positief onthaal te 
kunnen rekenen. De kritiek op het concept 
wordt meestal door christen-democraten 
zelf ook beaamd, biJvoorbeeld het feit dat 
de zorgzaamheidsgedachte te weinig 
zegt over de verhouding tussen overheid 
en burger. Oat is ook de grondstelling van 
het rapport 'Zorgvernieuwing door struc
tuurverandering': aileen als de regelgeving 
en de financ1ering worden afgestemd op 
het 1n gespreide verantwoordelijkheid be
leven van rentmeesterschap (zelfzorg) en 
solidariteit (onder meer mantelzorg) zal de 
zorgzame samenleving realiseerbaar zijn, 
aldus het rapport. Merkwaardigerwijze 
gaat het rapport van de Groen van Prinste
rerstichting mee met de modieuze kritiek 
op minister Brinkman (p. 56), terwijl in het 
hoofdstuk 'Bijbel en visie op de gezond-
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heidszorg' juist uitvoerig wordt ingestemd 
met de opvattingen van Hattinga Verschu
re, die zowel aan het optreden van Brink
man als aan het CDA-rapport vruchtbare 
impulsen hebben gegeven. Waarschijnlijk 
heeft dit te maken met de tweeslachtigheid 
van het regeringsoptreden, waarin een 
appel op zorgzaamheid en een individuali
serende wetgeving om de voorrang strij
den, waarbij het f1nancieringstekort het 
overheersende motief lijkt te zijn. 

De taak van de overheid 
In elk geval groeit de consensus op het 
punt van terugtreden van overheidstaken. 
Zelfs de PvdA-fractienotitie gaat uit van 
een beperking van de WVG tot erkennin
genwetgeving en schept ruimte voor con
currentie op basis van een overeenkom
stenstelsel. Aile andere rapporten zijn de
zelfde mening toegedaan planning als 
hoofdinstrument van overheidsbeleid 
treed\ terug ten gunste van het overeen
komstenstelsel tussen aanbieders en ver
zekeraars. 

De verschillen zitten 1n de mate van 
regulering van het overeenkomstensys
teem. Aile rapporten beschouwen het ver
volgens als een uitdrukkel1jke taak van de 
overheid om een basispakket-verstrekkin
gen bij wet vast te stellen, door middel 
waarvan elke Nederlander financiele toe
gang heeft tot de essentiele zorg. Dever
schillen lijken op het punt van de omvang 
van het verstrekkingenpakket wat groter 
te zijn, dan op het punt van de grondge
dachte dat er een dergelijk pakket moet 
zijn van overheidswege voorgeschreven. 
Beschouwt men deze verschillen op de 
keper dan liggen ook hier echter nuance
ringen. De PvdA-notitie wil een basisver
strekkingenpakket bestaande uit vrijwel 
het gehele ziekenfonds- en AWBZ-pakket, 
maar ook daar is men bereid enkele kleine 
beperkingen toe te staan: klasseverple
ging en esthetische chirurgie horen er niet 
in thuis, aldus de notitie (p.12). 

Oat betekent dat met de opvatting wordt 
1ngestemd dat het om 'noodzakelijke voor-
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zieningen op minimumniveau' moet gaan. 
Het rapport 'Van verzorgingsstaat naar 
verzorgingsmaatschappij' sprak over 
'vloeren' die de overheid in de samenle
ving moet handhaven. En ook het liberate 
concept van de 'waarborgstaat' gaat van 
deze basisfilosofie uit. Er lijkt zich dus con
sensus af te tekenen tussen de politieke 
hoofdstromingen in ons land dat de over
heid zich met name moet richten op het 
handhaven van een financiele en sociale 
bodem in het bestaan. Dit is een opmerke
lijke breuk met de filosofie, die aan de 
verzorgingsstaat ten grondslag lag, te we
ten dat de overheid zich verantwoordelijk 
achtte voor 'het totale welzijn van de be
volking', een formule die nog niet zo lang 
geleden in de programs van CDA en 
PvdA en mogelijk zelfs in die van de VVD, 
waste vinden. Er is een verandering in de 
opvattingen over de staatstaak opgetre
den, die als een verandering 'van de twee
de orde' kan worden gekwalificeerd, zoals 
futurologen het noemen. 

De discussie spits\ zich toe op de vraag 
wat tot die vloer kan worden gerekend en 
dat is een typische vraag WC'.arover politiek 
compromisvorming moe! plaatsvinden. 
Het politieke handwerk hoeft aldus niet 
meer te gaan over de kaders waarbinnen 
men moet discussieren, wat altijd een bui
tengewone hoeveelheid verwarring op
roept, maar op detechnische invulling van 
het kader waarover men het eens is. Oat 
mag als wins\ worden beschouwd. 

Een tweede opmerkelijk aspect is dat 
aile partijen het erover eens zijn dat deze 
vloer kan worden uitgevoerd door maat
schappelijke organisaties inclusief de par
ticuliere verzekeraars. Zij krijgen ook de 
ruimte om door middel van aanvullende 
verzekeringen en eigen risico's de 'vloer' 
verder naar eigen inzicht uit te bouwen tot 
een volledig pakket. 

De commissie-Dekker wil in dit aanvul
lende pakket de geneesmiddelen, de fy
siotherapie en de vruchtbaarheidsbehan
delingen (zowel in vitro fertilisatie als abor
tus) kunnen Iaten opnemen. De inkomens-
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consequenties zijn groot, want dit aanvul
lende pakket dient ook aanvullend 
particulier gefinancierd te worden. Men 
argumenteert deze forse ingreep met de 
stelling dat aileen een substantieel aanvul
lend pakket ook door iedereen genomen 
zal worden. Aldus komt een flinke ver
schuiving van collectieve naar private fi
nanciering tot stand die uit een oogpunt 
van terugdringing van de collectieve las
tendruk interessant is en die ook beter 
aanvaardbaar kan zijn, dan het verschui
ven van de eerste twee ligdagen in een 
ziekenhuis naar de aanvullende verzeke
ring (het oude plan Lansink-Dees). Terza
ke van ziekenhuisopname heeft de patient 
doorgaans geen keuze, terwijl dat bij de 
fysiotherapie en zeker bij de vruchtbaar
heidsbehandelingen door de bank gena
men wei denkbaar is. 

Het rapport van het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA gaat niet uit van het 
volledig overhevelen van geneesmidde
len en andere verstrekkingen naar de aan
vullende verzekeringen, maar van een 
veel strakkere indicatiestelling. lnteressant 
is de in dit rapport geopperde mogelijk
heid om sportblessures die in georgani
seerd verband worden opgelopen ook via 
een aanvullende verzekering, waarvoor 
de premie in de verenigingscontributie 
wordt opgenomen, te dekken. Dit sluit aan 
op in een aantal sporten reeds bestaande 
praktijk en legt als criterium voor pakket
beperking voornamelijk de eigen verant
woordelijkheid aan. De commissie-Dekker 
heeft deze gedachtenlijn overgenomen en 
breidt deze uit tot ziekten als longkanker, 
alcoholverslaving en verkeersongevallen. 
AI deze verstrekkingen zouden kunnen 
worden gefinancierd uit afzonderlijke hef
fingen en accijnzen die direct de lusten 
aan de lasten verbinden en aldus een 
directe verantwoordelijkheidsbeleving bij 
de burger bewerkstelligen. Ook het CDJA
rapport 'Is er toekomst voor de gezond
heidszorg in Nederland?', dat in april ver
schenen is, dringt hier sterk op aan. In 
deze lijn moet over de pakketbeperking 
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worden doorgedacht 
Voor de lagere overheden blijven na 

intrekking van de planningswetgeving een 
aantal belangrijke taken aanwezig. De 
openbare gezondheidszorg (hygiene, 
besmettelijke ziektenbestrijding, riolering, 
ect), facetbeleid (huisvesting, milieube
leid, verkeersveiligheid, criminaliteit) ver
gen veel aandacht omdat daar ook een 
krachtige preventieve werking van uit 
gaat De Rijksoverheid zal zich voorts met 
het kwaliteitstoezicht (de inspectie, de keu
ringsdienst van waren, etc.) bezig hou
den. Daarover zijn het CDA-rapport en de 
commissie-Dekker het eens. Ook de Tel
dersstichting denkt in deze richting. De 
PvdA-notitie ziet een verdergaande rol 
voor de (lag ere) overheden: provincies en 
gemeenten bepalen voornamelijk de 
plaats en de formele capaciteit, de ziekte
kostenverzekeraars onderhandelen ver
volgens met de instellingen en hulpverle
ners over de feitelijke capac1teit, c.q. het 
feitelijk gebruik. Daartoe dient de WVG in 
stand te blijven. Hier ligt een fundamenteel 
punt van verschil. 

Ook het CDA-rapport kent de provin
cies een toetsende rol toe bij grote investe
ringen, de commissie-Dekker denkt er ook 
zo over. Deze toetsing moet in plaats van 
adviserend (de huidige situatie) beslis
send worden. Uitbreiding van de be
voegdheid van de provincie derhalve op 
een beperkter gebied (aileen grote inves
teringen). Niet z1nvollijkt het om aile vesti
gingen aan goedkeuring van geme~ten 
en provincies te onderwerpen, zoals de 
PvdA-notitie wil. De gang van zaken met 
het vestigingsbeleid van huisartsen, dat tot 
rnerkwaardige politieke beslissingen aan
leiding geeft bij gemeentebesturen, 
spreekt voor zich. Het PvdA-voorstel trekt 
planning en financiering toch weer te veel 
uit elkaar en vermindert daarmee de mo
gelijkheden om tot een effectief zorg-op
maat-beleid bij de instellingen en de verze
keraars te komen. Uiteraard hebben lage
re overheden via de ruimtelijke ordening 
een instrument om voorwaardenschep-
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pend ten opzichte van vestiging van intra
murale instellingen op te treden. Laat dat 
voldoende zijn. 

Een laatste aspect van het overheidsop
treden, dat aileen in het rapport van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
voorkomt, betreft de democratisering. Als 
de plannende overheid terugtreedt, heeft 
de burger dan nog een be.invloedingsmo
gelijkheid van de te contracteren zorg? 

Elementair onderdeel van 
gespreide 
verantwoordelijkheid is 
democratisering. 

Opmerkelijk is dat de PvdA-notitie hierover 
niets zegt. De commissie-Dekker lost dit 
vraagstuk via de marktwerking op. Zou de 
burger niet op een constructievere wijze, 
bijvoorbeeld als verenigingslid bij de ge
zondheidszorg zijn te betrekken? Wij er
kennen dat de verenigingsdemocratie in 
ons land niet altijd floreert, maar zou dit 
ook niet te maken hebben met een gebrek 
aan bevoegdheden? Een ziekenfonds 
heeft thans geen macht ten opzichte van 
de aanbieder. Wij kunnen ons voorstellen 
dat in een situatie, waarin het ziekenfonds
bestuur moet beslissen over de hoogte 
van de nominale premie en de verstrekkin
gen die daar (eventueel aanvullend) te
genover staan, dat in elk geval de regiona
le pers zich op deze vergaderingen richt 
en dat zich discussies ontplooien die ook 
de participatiegraad zullen verhogen. 
Deelname van mensen aan de beslissin
gen die hun Ieven beYnvloeden is in elk 
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geval een elementair onderdeel van het 
kernbegrip gespreide verantwoordelijk
heid, zo constateerden wij in de studie
commissie. 

FinanciE:He kaders 
Het rapport van de commissie-Dekker en 
de PvdA-fractienotitie zijn het meest gede
tailleerd in hun berekeningen van de ge
volgen van stelselwijziging. Deze conse
quenties kunnen voor de inkomens aan
zienlijk zijn en voor de collectieve sector 
ongunstig uitpakken. lnteressant is dat de 
commissie-Dekker twee berekeningen 
heeft gemaakt van de inkomensconse
quenties, waarvan een met bijzondere 
aandacht voor gezinnen met kinderen. 
Deze leiddraad mist men tot dusver in het 
regeringsoptreden. De Teldersstichting 
en het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA kiezen veel meer voor een bepaald 
beheersmodel van de gezondheidszorg 
(respectievelijk marktmodel en een model 
van non-profit-concurrentie) dan voor ge
detailleerde berekeningen van de finan
ciele consequenties. Dit lijkt op het eerste 
gezicht een manco, maar er valt meer van 
te zeggen. Overheidsbeleid is in toene
mende mate een eigen papieren werkelijk
heid geworden, die met de realiteit aan de 
basis lang niet altijd in overeenstemming 
is. Het fiasco van de werkloosheidscijfers 
is een sprekend voorbeeld, waarvan de 
portee nog onvoldoende lijkt te worden 
beseft. lnkomensplaatjes zijn ook een on
derwerp waarover in de politiek hooglo
pende debatten kunnen worden gevoerd, 
terwijl we nauwelijks weten in hoeverre de 
werkelijke inkomensverdeling ermee 
overeen stemt. De studiecommissie van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA heeft er de voorkeur aan gegeven 
organisatorisch het roer om te gooien en 
ten principale te kiezen voor een dynami
sche motoriek in het veld van de gezond
heidszorg zelf. De werking van deze moto
riek zal op zichzelf kostenbesparend zijn, 
mits de overheid strak aan de randvoor
waarden vasthoudt. Die randvoorwaar-
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den zijn de vaststelling van het basispak
ket en de vaststelling van de premies voor 
collectief gefinancierde onderdelen van 
de gezondheidszorg. Oaarmee is een 
vloer in de verstrekkingen en een finan
cieel kader voor de van overheidswege 
gegarandeerde zorg gegeven. Op dit ka
der zal onontkoombaar druk worden uit
geoefend. Elke vloer die van overheidswe
ge aangebracht wordt komt onder druk, of 
het nu het minimumloon is of de bijstand 
aan bijstandsmoeders of het budget voor 
de basisscholen. De samenleving is er 
nog steeds teveel op ingesteld om haar 
problemen door de overheid te Iaten op
lossen. De tijd dat het als een schande 
werd ervaren om naar de bijstand te gaan 
ligt ver achter ons. De kwestie is dus niet of 
er opwaartse druk zal komen als de voor
stellen van de commissie-Oekker worden 
gerealiseerd (die druk is er overigens ook 
nu), maar of de politiek bij machte zal zijn 
om die druk te weerstaan. 

De korte termijn 
De voorstellen tot herstructurering van de 
gezondheidszorg en de maatschappel1jke 
dienstverlening die op tafel liggen zijn re
volutionair. Sommige onderdelen van 
deze voorstellen zullen nog veel studie 
vergen en mede afhankeiiJk zijn van de 
introductie van andere beleidsvoorstellen, 
zoals die van de commissie-Oort. Het is 
van belang de voorgestelde beleidswijzi
gingen niet als een master-pian te zien, 
waar geen steen uit kan worden gemist. 
Het is heel denkbaar om al in de komende 
winter enkele belangrijke onderdelen van 
de voorstellen te realiseren. Wij noemen er 
enkele: 
1 De contracteerplicht kan worden opge

heven. Oit vergt slechts wijziging van 
een artikel in de Ziekenfondswet. VVD, 
CDA en commissie-Oekker zijn er v66r, 
de PvdA is onder voorwaarden v66r. 

2 De Wet Voorzieningen Gezondheids
zorg kan worden 1ngetrokken. VVO, 
CDA en commissie-Dekker zijn v66r, de 
PvdA wil hem in afgeslankte vorm be-
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houden. 
De vraag is of de functies die de PvdA
fractie aan de WVG in de nieuwe situatie 
nog toekend (bepaling van plaats en 
formele capac1teit van de zorg, alsmede 
een erkenningenbeleid op grond waar
van de contracteerplicht kan worden op
geheven) ook niet op andere wijze kun
nen worden vervuld. Het ruimtelijke or
deningsinstrumentarium is een middel 
om invloed op vestigingsplaats uit te 
oefenen. Wat precies met formele capa
citeit bedoeld wordt en in hoeverre dit 
van de feitelijke capaciteit kan en mag 
verschillen is een onduidelijkheid in de 
PvdA-voorstellen. Oenkbaar is dat de 
provincies, zoals CDA en Dekker voor
stellen, beslissende toetsing uitoefenen 
op grote investeringen (zoals nleuw
bouw en hoogwaardige specialisaties). 
De overige capaciteit zou vooralsnog ter 
bepaling kunnen worden overgelaten 
aan de (gedemocratiseerde) zieken
fondsen en de verzekeraars, verenigd in 
regionale kamers van gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening. 
Na een jaar zou een evaluat1e van het in 
deze kamers gevoerde beleid kunnen 
volgen waar gemeenten en provinc1es 
biJ betrokken kunnen worden ten einde 
eventuele manco's te signaleren. Mocht 
de zaak na een aantal jaren niet goed 
blijken te lopen dan kunnen de PvdA
voorstellen alsnog weer 1n beschouwing 
worden genomen. lntrekk1ng van de 
Wet is een cruciaal signaal aan het veld 
om weer eigen verantwoordelijkheid op 
zich te nemen voor de totstandkoming 
van het aanbod zorg op maat. Oat sig
naal moet in 1987 worden afgegeven. 

3 Er moet een mogelijkheid worden ge
opend voor de ziekenfondsen om tot 
substitutie van ziekenhuiszorg door 
thuiszorg te kunnen overgaan. In de 
standaardpolis van Nationale Nederlan
den hebben de verzekerden sinds een 
half Jaar recht op honderd dagen thuis
zorg tegen een vergoeding van f 250,
per dag (dat is bijna 24 uur thuisverple-
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ging), als zij ge'1ndiceerd zijn door een 
arts voor ziekenhuisopname. Deze 
thuiszorg wordt thans ingehuurd via par
ticuliere bureau's. Als het door de over
heid geregelde systeem niet snel een 
dergelijke substitutiemogelijkheid 
opent, zullen de wijkverpleging en ge
zinszorg daar de nadelen van ondervin
den. Op korte termijn zou budgettair 
neutraal de gezinszorg overgeheveld 
kunnen worden naar de AWBZ. 

4 Er moet wetgevmg komen ter democra-

Schema 

CDA VVD 

tisering van de ziekenfondsen en ter 
instelling van regionale kamers voor ge
zondheidszorg. Oat is een onmisbaar 
complement van de intrekking van de 
WVG ten einde de patient/verzekerde 
invloed op de zorg te geven, die hij tot nu 
toe fictief via zijn overheid had, maar die 
in werkelijkheid geen herkenbare bete
kenis voor hem heeft. Voor het CDA zal 
dit een essentieel kenmerk zijn van de 
verantwoordelijke samenleving, die wij 
voorstaan. 

PvdA Dekker 

structuur WVG intrekken WVG intrekken WVG afslanken WVG intrekken 
non-profit-con- markt non-profit-con- markt 
currentie currentie of 
contracteerplicht contracteerplicht regionale sa- contracteerplicht 
opheffen opheffen menwerking opheffen 
reg1onale ka- geen regionale contracteerplicht geen regionale 
mers component verbinden aan component 

erkenningen 
door de over-
heid 

90% zieken- 80% zieken- z1ekenfondspak- 85% van zieken-
fondspakket, fondspakket ket plus AWBZ, fonds- AWBZ- en 
plus AWBZ, plus Iicht beperkt maatschappelij-
maatschappeiiJ- ke dienstverle-
ke dienstverle- ning pakket 
n1ng 

-------

zelf-en man- ruime aandacht geen aandacht geen aandacht geen aandacht 
telzorg. vriJ- bij fractiestand-
willigers- punt, wei biJ 
werk Wiard! Beck-

manstichting 
------ --- ----

overheids- basispakket wet- randvoorwaar- algemene wet randvoorwaar-
taak telijk vastleggen, den marktwer- ziektekostenver- den marktwer-

premies collec- king vaststellen, zekering vast- king vaststellen, 
tieve deel vast- basispakket wet- stellen, collectie- collectieve pre-
stellen, demo- telijk vaststellen, ve premies vast- mies en basis-
cratiseringswet- collectieve pre- stellen, plaats en pakket vaststel-
geving. openba- mies vaststellen. capaciteit aan- len. Provincies 
re gezondheids- bod plannen, er- beslissen over 
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CDA VVD 

zorg en facetbe-
leid, provincies 
beslissen over 
grote investerin-
gen. 

financien randvoorwaar- bezuinigingen 
den: collectieve door marktwer-
premies mogen king en beper-
niet stijgen, mini- king van het ver-
ma mogen niet strekkingenpak-
achteru itgaan, ket. 
besparingen 
door: overeen-
komstenstelsel, 
pakketbeper-
king, afschaffing 
bureaucratie. 
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PvdA Dekker 

kenningenbeleid grote investerin-
voeren. gen. 

--------

Iichte inkomens- bezuinigingen 
consequenties door marktwer-
ook op mini- k1ng en beper-
mumniveau in king verstrekkin-
combinatie met genpakket. 
Oort bezien en Soms forse inko-
zo mogelijk corri- mensconse-
geren, bezuini- quenties. 
gingen door 
aanbodbeper-
king via volume-
beleid. 
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Perrscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

Onbemind maakt 
onbekend; kerk en 
partij over ontwikkeling 
Voor het beleid met betrekking tot ontwik
kelingssamenwerking zou het goed zijn 
als kerk en part1j in goed vertrouwen kun
nen samenwerken. Niet polariseren, want 
dan raak je zelf uit het load. 

In februari 1986 werd een studie afgerond 
getiteld 'Gods kinderen en de machten' .1 

HiJ ging over achtergronden van kerkelijk 
spreken over internationale economische 
verhoudingen, ontwikkeling en bevrijding. 
Het zal voor velen verrassend zijn dat deze 
stu die werd gepresenteerd als 'vrucht van 
samenwerking tussen het lnteruniversitair 
lnstituut voor Missiologie en Oecumenica, 
van de theologische faculteit te Utrecht, en 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA'. Verrassend, omdatzo'n samenwer
king tussen theologie en christelijk ge'lns
pireerde politiek helaas zeldzaam is. 

Kerken - de sociale leer - politiek 
De stu die is leerzaam waar het de verhou
dingen terzake van ontwikkelingsbeleid
tussen katholieke en protestantse kerken 
betreft, maar is ook goed voor het zelf
verstaan van christen-democraten. De 
christen-democratie maakt namelijk deel 
uit van een brede geestelijk-maatschap
pelijke stroming waarin naast kerken ook 
andere sociale organisaties een rol spe
len. Het verbindende element is de orien
tatie op het Evangelie, die als dragende 
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grond en als criterium voor theologie, poli
tiek en sociale filosofie erkend wordt. Die 
heben veel met elkaar te maken. Dever
scheidenheid in het maatschappelijk Ie
ven kan nu eenmaal niet worden uitge
beeld als een reeks van afzonderlijke 
eilanden, maar wei als een diversiteit van 
mvalshoeken waarbinnen het hele Ieven 
steeds weer op eigen wijze wordt waarge
nomen. Daarom vindt de bezinning en de 
begripsvorming in een onderlinge Wissel
werking plaats. Trouwens, in de verschil
lende maatschappelijke kaders waarin die 
bezinning zich afspeelt functioneren de
zelfde mensen. De geloofsgemeenschap 
verkeert daarbij praktisch in de sterkste 
positie, immers de vorming, die van haar 
uitgaat is veel intensiever dan die van een 
partij of een vakbeweging. 

Ambtsdragers in de· geloofsgemeen
schappen hebben weinig notie van de 
reikwijdte van de verkondiging van het 
Evangelie. Niet de geringste onder sociale 
wetenschappers, Durkheim, heeft be
toogd dat godsdienst het gebinte van de 
samenleving vormt. De betekenis van de 
godsdienst voor het menselijk bestaan 
kan slechts voor een gering deel uit de 

1 Ronald Jeunssen. 'Gods kmderen en de mach/en'; het 
Va/Jcaan en de Wereldraad van Kerken over mterna/!ona
le economrsche verhoud1ngen. ontwikkelmg en bevrlj
ding, 1965-1985. lnterunrversrtarr lnstituut voor Mrssrolo
gre en Oecumenrca (IIM0-17). febr 1986. Lerden-Utrecht. 
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activiteit van kerken of uit de instemming 
met kerkelijke uitspraken worden afgele
zen. Godsdienst is dus niet een monopolie 
van de kerken en is buiten de kerken niet 
branche-vreemd. Kerken omvatten de 
christenen niet totaal. Zij zijn niet eens de 
onmisbare bemiddelaars van de Evangeli
sche boodschap. Je kunt als zodanig 
christelijk zijn, ook als organisatie, zonder 
binnen de institutionele steer van de ker
ken te val len. Oat beset is in onze tijd heel 
sterk, vooral onder katholieken. Het is 
goed dat wederzijds te erkennen. We kun
nen dan op een ontspannen wijze van 
elkaars resultaten profiteren. Oat is lange 
tijd ook het geval geweest. 

Zelfde concepten 
Want wat erg opvalt, dat is dat christen
democraten en de christelijk-sociale orga-

Ch risten-democraten, 
christelijk-sociale 
organisaties en de kerken 
gebruikten dezelfde 
concepten. 

nisaties op een tamelijk vanzelfsprekende 
wijze dezelfde concepten hebben ge
bruikt als in de kerken gangbaar waren. 
Vaak was het zelfs een kwestie van over
nemen. Wat betreft Nederland ging het in 
katholieke kring om de sociale leer der 
Kerk, zoals die sinds de Encycliek Rerum 
Novarum met vallen en opstaan ontwik
keld is. En in reformatorische kring ging 
het over het christelijk-sociaal denken en 
de stelling van Gods soevereiniteit in aile 
levenskringen. De sociale leer is overigens 
nooit een deel van de theologie geweest. 
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De ontwikkeling daarvan binnen de steer 
van de Kerk zal wei een achtergrond heb
ben in de traditie, maar is principieel niet 
vanzelfsprekend. 

In protestantse kring is het christelijk
sociaal denken vooral buiten de kerkelijke 
instituten ontstaan en ontwikkeld. Later 
zien we dat in de Wereldraad van Kerken, 
vanaf de opbouwfase, in diezelfde richting 
wordt meegedacht. De christelijk-sociale 
beweging en de protestantse vleugel van 
de christen-democratie waren daar echter 
niet afhankelijk van. Dit verklaart waarom 
de katholieke partijen uitdrukkelijk het ker
kelijk leergezag erkenden, dat wil z2ggen 
het gezag van de binnen de rooms-katho
lieke kerk ontwikkelde en door pausen en 
bisschoppen geformuleerde sociale leer. 
Ook nu nog valt het op, dat, vooral bij 
christen-democratische partijen in andere 
Ianden, aan pauselijke uitspraken een 
dusdanig gewicht wordt toegekend dat zij 
als argumenten kunnen worden gehan
teerd. At en toe kun je dat ook binnen het 
CDA aantreffen. 

lntussen moet worden gezegd dat de 
convergentie van de gedachtenvorming 
op protestants erf in de regel heel sterk 
was. Die overeenstemming bestond tot 
eind jaren zestig ook tussen het Vaticaan 
en de Wereldraad. Te noemen zijn 
- het beset dat het Evangelie een bood

schap bevat voor sociale organisaties 
en economische relaties en niet be
perkt blijft tot de individuele ziel; 

- de nadruk op de eenheid van het men
selijk geslacht en op de mogelijkheid 
van samenwerking waar op het eerste 
gezicht slechts tegenstellingen be
staan; 

- de keuze voor de christelijke grond
slagen van onze democratie, de politie
ke participatie als christelijke plicht; 

- God als bron van de gerechtigheid en 
een afwijzing van de absolute aanspra
ken van de staat; 

- de dienende en de sociale taak van de 
staat en dus de sympathie voor de 
sociale rechtsstaat; 
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- goed rentmeesterschap over de eigen
dom en over de natuurlijke hulpbron
nen; 

- verzet tegen overheersing van het eco
nomische; 

- de bevordering van een veelheid van 
verenigingen en organsiaties met reli
gieuze, culturele en sociale doelein
den; 

- de afwijzing van althans hardere vor-
men van liberalisme en socialisme. 

Het woord 'verantwoordelijke samenle
ving', waarin de Wereldraad van Kerken 
zijn maatschappijvisie samenvatte, is later 
zonder problemen door christen-demo
craten en christelijk-sociale organisaties 
overgenomen Daar werd dit begrip zelf
standig verder ontwikkeld. 

Net als tussen het Vaticaan en de We
reldraad was ook tussen katholieke en 
protestantse partijen een grate mate van 
overeenstemming. De grate structuurprin
cipes voor de organisatie van het maat
schappelijk Ieven subsidiariteit en soeve
reiniteit in eigen kring, verdroegen elkaar 
goed. Soms werden zij gemeenschappe
lijk gehanteerd voor het bereiken van be
paalde doeleinden. 

Politiek en kerk gingen bovendien gelijk 
op bij de opbouw van wat nu de verzor
gingsstaat wordt genoemd. Wei Iicht lagen 
de katholieken wat voor, omdat in hun 
visie de grenzen van de staatsbevoegdhe
den niet zo strikt bewaakt hoefden te wor
den als in de protestantse, waar de staat 
net even minder vertrouwd werd. Bij We
reldraad en Vaticaan groeide de waarde
ring voor staatsinmenging, resultatenplan
ning door de overheden. Het was een tijd 
van politiek en economisch optimisme 
(maakbaarheidsidee). Soms tegen de gra
te maatschappelijke structuurprincipes in 
werd de staatstaak uitgebreid. En de erva
ring strafte dat niet af. 

We kunnen dus zien dat partij en kerk 
wat betreft sociale en politieke visie zeer 
verwant bleven, zowel bij de opbouw van 
de sociale rechtsstaat als bij de overschat
ting daarvan die tot de nu zo bekritiseerde 
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verzorgingsstaat heeft geleid. Katholieken 
hebben daarbij stellig naar de kerk geluis
terd. Bij protestanten was er wellicht van 
een zekere wisselwerking sprake, hoewel 
in Nederland de vakbeweging en de poli
tieke partijen zelf meer richtinggevend wa
ren. 

Ontwikkelingspolitiek 
Het is in lijn met voorgaande, dat ook het 
denken over ontwikkelingsbeleid binnen 
de politieke partijen bij dat in de kerken 
aansloot. In 1966 publiceerde de CHU 
een rapport waarin onder andere werd 
gesteld dat hulpverlening niet mag ge
schieden in bevoogding, maar moet bij
dragen aan het realiseren van niet door 
ons westerlingen gestelde doelen. De 
eenprocents-norm stamt politiek uit de ka
binetsperiode-Biesheuvel. In 1967 schreef 
het Centrum voor Staatkundige Vorming 
van de KVP nadrukkelijk dat het bij ontwik
keling gaat om een menswaardig bestaan 
voor allen, en niet aileen om economische 
groei. En in 1968 volgde de ARP met de 
stelling dat ontwikkeling geen techn;3ch
specialistisch probleem is, maar een 
vraag van structurele aard, die de samen
leving van aile Ianden in haar totaliteit 
raakt. 2 

Wij herkennen hier parallellen met het 
op harmonie gerichte en morele karakter 
van de conferentie Church en Society, 
gehouden in Geneve (1966). We vinden er 
ook de nadruk op 'selfreliance', en op de 
integraliteit van de ontwikkeling, die name
lijk niet aileen een economisch maar een 
veelzijdig samenlevingsproces moet zijn. 
Tevens sprak de ARP nadrukkelijk over 
structurele kanten, met name ook van de 
internationale verhoudingen, de binnen
landse structuren in de industriestaten en 
dergelijke. Oat strookte met Populorum 
Progress/a (1967). Vincent Cosmao, die 
de Franse priester Lebret had bijgestaan 
bij het schrijven van die Encycliek, toonde 

2 Wetenschappelrtk lnstrtuut voor het CDA 'Wereldecono· 
m1e en ontwikkel1ng·. mrt. 1986. Den Haag 
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zich in een gesprek in 1981 enthousiast 
over de Kuyperiaanse term 'architectoni
sche kritiek op de samenleving'. Zo'n ar
chitectonische kritiek had hij ook bedoeld, 
niet afhankelijk van marxistische maat
schappij-analyse, maar een die zelfstan
dig binnen christelijke kaders is opge
bouwd. 

Voor het ontwikkelingsbeleid zou het 
erg goed zijn als partij en kerk in goed 
vertrouwen kunnen samenwerken en sa
mendenken. De onderlinge waardering 
kwam en komt nog steeds tot uiting in het 
feit dat het CDA sterk de nadruk legt op de 
betekenis van de NGO's3 Het beleid, dat 
op die waardering is gestoeld, heeft grens
overschrijdende effecten, want daardoor 
zijn oak in Ianden waar zij niet of in magere 
vorm bestonden NGO's tot bloei geko
men. Die nadruk is overigens geen vorm 
van vriendenpolitiek, want ze komt ook ten 
goede aan NGO's van andere inspiratie. 
En, wat voorop staat, ze h66rt bij de ge
wenste integraliteit van de ontwikkeling. 
En tevens bij de wens om ontwikkeling niet 
aileen een zaak van staatsbemoeienis te 
doen zijn, maar om ook de bevolking zelf 
de gang van zaken te Iaten bepalen. Men 
kan zeggen dat de bijeenkomsten in Upp
sala en Medellin (1968) dit van kerkelijke 
zijde benadrukten: bewustwording, de rol 
van de mensen zelf, veelvormige organi
satie van het volk. In CDA-termen van nu 
heel dat 'van verzorgingsstaat naar ver
zorgingsmaatschappij'. Ook die om slag 
maken partij en kerk ongeveer gelijktijdig 
door. Men kan zelfs zeggen dat de inzich
ten ten opzichte van ontwikkelingsbeleid 
later, in de jar en tachtig, ook de verande
ring van inzichten ten opzichte van de 
binnenlandse politiek hebben be1nvloed. 

Uiteengroeien 
Tot zover gaat alles nag heel goed, maar 
de spanning d1e Jeurissen4 tussen Vati
caanse instanties en die van de Wereld
raad ziet ontstaan, laat ook de verhoudin
gen met de christelijk geinspireerde 
partijen niet onberoerd. Jeurissen schetst 
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de verschillen in toon waarij de Wereld
raad steeds scherper en bolter wordt, het
geen men profetisch noemt. 

Het Vaticaan daarentegen behoudt een 
diplomatieke en pastorale stijl. Als ik het 
goed zie dan blijft het Vaticaan meer in de 
lijn die tot ± 1968 de consensus met de 
Wereldraad mogelijk maakte. Het houdt 
zich meer aan de concepten die in het 
voorgaande zijn weergegeven. Theolo
gisch vervat in het beg rip Familia Dei; een 
uitdrukking waarin protestanten zich theo
logisch heel goed kunnen vinden. De 
christelijk-sociale beweging wordt immers 
door nadruk op harmonie en samenwer
king gekenmerkt. 

Vanuit de politiek gezien is het Vaticaan 
ook begrijpelijker. Feitelijke, internatio
naal-politieke verantwoordelijkheden zijn 
een forse belemmering voor het spreken 
van harde taal. De ruwere methoden ko
men eventueel pas aan bod als de com
municatie en de beinvloedingskanalen 
verstopt zijn. De Vaticaanse kanalen zijn 
minder snel uitgeput dan die van de We
reldraad. Bovendien kan het Vaticaan zich 
geen experimenten veroorloven, zoals 
ook andere staten niet. 

Een mooi voorbeeld van zorgvuldig ker
kelijk spreken is de brief van de Nationale 
Conferentie van Katholieke Bisschoppen 
in de VS inzake de Amerikaanse econo
mie5 Deze studie is vakwetenschappelijk 
en wijsgerig goed doorgetimmerd, gaat 
niet uit van het conflictmodel, voert geen 
onevenredige pretenties en bevat prakti
sche voorstellen. De studie is geschreven 
vanuit de overtuiging dat de christelijke 
levensvisie personen, gezinnen, scholen, 
ja de hele cultuur kan veranderen. De 
bisschoppen gaan uit van de katholieke 
sociale leer en ontwikkelen die verder. Oat 
is geen uiting van gematigdheid, want die 

3 Nlet-gouvernementele-organ1sat1es. zoals CEBEMO, We
relddlaconaat e.d 

4 Z1e noot 1 
5 Nat1onal Conference of CatholiC B1shops 'Econom1c Jus

tice tor all', pastoral letter on catholic teach1ng and the US
economy, Wash1ngton DC., 1986 
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Pen scoop 

sociale leer is, zoals zij zeggen, veel
eisend. Het gaat om de eigen spiritualiteit 
van het alledaagse handelen. 'De weg 
naar de heiligheid ligt voor de meeste 
mensen in het volgen van hun roeping in 
seculiere zaken'. Dit zijn voor katholieken 
en voor protestanten uitstekende, herken
bare uitspraken. Voor de verdere ontwik
keling van het christen-democratisch den
ken ligt dit type teksten ter 'plundering' 
gereed. 

De toon van documenten uit de Wereld
raad is vaak anders. Julio de Santa Ana7 

een belangrijke representant van Geneve, 
sluit bij katholieke rapporten en brieven 
aan met zijn stelling dat de zoektocht naar 
een nieuwe samenleving hand in hand 
gaat met de herleving van religies. Hij 
heeft daarbij echter vooral het oog op niet
christelijke religies en ideologieen. In 
plaats van te pleiten voor een verdere 
ontwikkeling van de christelijke sociale 
leer roept hiJ echter tot een vorm van syn
cretisme op. 'Syncretisme' is overigens 
een belangrijk thema in studies van en 
rond de Wereldraad. De reden daarvoor is 
gelegen in de keuze voor een politiek en 
sociaal-economisch getypeerde klasse 
van armen en verdrukten. Op zichzelf een 
goede zaak. lndien echter 'de' opvatting 
van deze klasse tot criterium van de waar
heid verheven word! vervalt de absolute 
betekenis van het christelijke geloof. Het 
gaat er dan om samenwerking te zoeken 
met al diegenen die ook voor die klasse 
gekozen hebben.ln Nederland uitzich dat 
soms in een probleemloze deelname van 
niet kerkelijk-betrokken personen in de 
voorbereiding van kerkelijke uitsprakenl 

Wat we uit Geneve vernemen is intus
sen allerminst eenduidig. Ernst Lange8 bij
voorbeeld uit zich enerzijds graag in span
nende, pathetische termen zoals revolutie 
en bevrijding. Hij kiest voor de dromers en 
niet voor de rekenaars, dat wil zeggen 
voor de riskante sprongenmakers en niet 
voor de mensen met de lange adem en de 
kleine pretentie. Tegelijkertijd ziet hij in dat 
revolutionair bewustzijn snel oud en moe 
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wordt. Ontnuchterend is zijn stelling dat 
bijeenkomsten van de Wereldraad 'meer 
lijken op internationale wetenschappelijke 
congressen dan op bijeenkomsten van de 
UNO'. Oat typeert het ontbreken van ech
te politieke verantwoordelijkheid. 

De Nederlander dr. H.M. de Lange9 is, 
anders dan De Santa Ana, zeer kritisch 
over niet-christelijke ideologieen. Terecht 
wijst hij op 'een belangrijke categorie van 
het menselijk bestaan, namelijk de 
schuld'. Beset van schuld maakt een pa
thetische stellingname zonder zelfkritiek 
vrijwel onmogelijk. Vooral het marxisme, 
maar ook de 'westerse fraseologie' waarin 
het beg rip bevrijding steeds weer opduikt, 
wijst hij at. Bevrijding is een te vaag politiek 
concept. H. M. de Lange sluit dichter aan 
bij het katholieke Familia Dei beg rip, door
dat hij gerechtigheid vooral ziet als een 
relatiewoord, een oproep om gebroken 
menselijke relaties te herstellen. In zijn uit 
1975 stammende boekje beklemtoont De 
Lange dat 'elk nadenken en handelen 
gericht op verandering van de grond
slagen en de opbouw van de samenleving 
zich rekenschap moet geven van welke 
verwachtingen men van de mens heeft en 
welk Gods-concept men met zich draagt'. 
Hij is daarin consequenter dan De Santa 
Anal 

Vanuit de Wereldraad en de kring van 
vooraanstaande zegslieden komt dus een 
verscheidenheid van uitspraken voort. 
Traditie speelt nauwelijks een rol. Oat is 
een groot bezwaar, want de Wereldraad 
kan door het verwaarlozen van continuHeit 
en samenhang in spreken en optreden, 
zoals Jeurissen voorzichtig beschrijft, wei
nig vertrouwen bij politici wekken. Echte 

6. Z1e drs. J A.M.J Jansen. 'Herderl1jke schnJvens over 
soc1aal-econom1sche vraagstukken' CO Verkenmngen 
86/12, p. 534 e.v 

7. Jul1a de Santa Ana: 'Towards a church of the poor', World 
Council of Churches, Geneva, 1979 

8. Ernst Lange: 'De oekumemsche Utop1e· (oorspr 1972, 
Nederlands 1974), Bosch & Keun1ng NV, Baarn. 

9. Dr. H.M. de Lange 'Werkei!Jkheid en hoop', nieuwe 
dJmensJes van een verantwoordell)ke maatschapp1{, 
1975, Bosch en Keun1ng NV, Baarn 
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Door het verwaarlozen van 
continurteit heeft de 
Wereldraad van Kerken 
weinig vertrouwen. 

politieke verantwoordelijkheden kunnen 
niet met wilde of bont gemeleerde uitspra
ken worden gecomb1neerd. Vanuit de po
litiek gezien komt men in de tegenstelling 
tussen Vaticaan en Wereldraad dichter bij 
het Vaticaan uit, dan bij de Raad. 

Wat van waarde blijft 
T och zou het een g rote fout zijn als ch riste
lijke pol1tieke partijen zich van de uitspra
ken van de Wereldraad zouden distantie
ren; zelfs al zouden daar geen vrienden 
van ons meer te vinden zijn. Want door 
mee te polariseren, raak je ook zeit uit het 
lood. Beter is om de onaangenaamheden 
klinisch te bezien en de nodige openheid 
te behouden, want ondanks aile fouten, 
die anderen op hun beurt in het CDA 
kunnen aanwijzen, zijn daar geengageer
de christenen bezig die op zijn minst mede 
door Evangelische motieven worden ge
leid. Zowel in de katholieke als de protes
tantse kerkelijke literatuur kan inspiratie 
voor politiek worden opgedaan. 

Wat treffen we nu aan overeenstem
mende beleidspunten in bijvoorbeeld de 
CDA-politiek aan? Oat is niet gering. Er 
bestaat een lange en rijke traditie van ker
kelijke zorg in derde wereldlanden. 

Oat maakt het mogelijk om ontwikke
lingsbeleid tot een kenmerkend punt voor 
het CDA te doen zijn. Omdat het in zich 
belangrijk is, maar ook omdat daar een 
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bepaalde invloed op de mentaliteit van 
mensen vanuit gaat. In 'Niet bij brood 
aileen' (1977) was ontwikkelingsbeleid 
nog hekkeslu1ter. Maar zowel in 'Om een 
zinvol bestaan' (1981 en 1982) als in 'Uit
zicht' (1986) opent het verkiezingspro
gram met 'I nternationale solidariteit' res
pectievelijk 
'Ontwikkelingssamenwerking'. Oat was 
verre vanzelfsprekend, omdat het mins
tens uit populistische overwegingen aan
trekkelijker was om met de eigen zorgen te 
beginnen. 

In beide campagnes waarschuwden 
andere grote partijen hun kaders om de 
mensen maar niet met de Derde Wereld 
aan boord te komen. Die situering als 
hoofdstuk I had dus een provocerend ka
rakter en een symboolfunctie. Eerst de 
verre naaste. Zoiets komt in geen ander 
industrieland voor. 

Overeenkomsten met kerkelijk spre
ken over ontwikkeling 
Zowel in de CDA-programs10 het EVP
program van 198411 als de Wl-brochure 
'Wereldeconomie en ontwikkeling' blijkt 
dat het CDA ontwikkeling bepaald niet als 
een hoofdzakelijk economische kwestie 
opvat. Oil is kenmerkend en onderschei
dend ten opzichte van andere stromingen. 

Ontwikkeling is een veelzijdig maat
schappelijk proces en zelfs als het econo
mische aspect behandeld wordt, moet de 
sociale, politieke en religieuze context aan 
de orde komen. Gebeurt dat niet dan zou 
eventueel wei het Bruto Nationaal Produkt 
kunnen stijgen maar van een wezenlijke 
ontwikkeling is dan geen sprake, omdat 
economische groei ten koste kan gaan 
van zware schade aan het milieu, sociale 
ontworteling, vernietiging van culturele 
identiteit, afbraak van de positie van de 
vrouw en veel gewoon menselijk leed. 

10. CDA: ·om een Z1nvol bestaan· 1981/1982. Den Haag 
Idem 'U!IZ!Cht'. 1986, Den Haag 

11 Europese Volkspartrj/CDA· 'Europa m goede handen'. 
1984. Den Haag. 
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Soms leidt ontwikkelingsbeleid tot ver
scherping van de binnenlandse sociaal
economische tegenstellingen, zodat de 
kans op gewelddadige conflicten wordt 
vergroot. 

Mensen en groepen moeten zelf hun 
ontwikkeling bepalen. Zij moeten dat pro
ces zelf dragen. Oat vergt een verschei
denheid aan mogelijkheden. Hulp van 
staat tot staat aileen is dan onvoldoende. 
Oat kan zelfs maatschappelijke ont
plooiing rem men. Het concept van de ver
antwoordelijke samenleving en van de ge
spreide verantwoordelijkheid noopt tot 
een veelvormiger bemoeienis met ontwik
keling. Allerlei instanties naast de overheid 
kunnen daaraan meedoen. 

Zo ontstaat een dialoog tussen samen
levingen en tussen culturen waardoor een 
veelziJdige ontwikkeling meer kansen 
krijgt. Opbouw van gezondheidszorg, on
derwijs, vakbewegingen, boerenorgani
saties, media en ook van bedrijven in de 
Derde Wereld, door overdracht van tech
nologie, kapitaal en managementervaring 
die daar nodig is. Zo' n beleid zal meer oog 
kunnen hebben voor specifieke omstan
digheden van elk land en de culturele 
dimensie van het ontwikkelingsvraagstuk. 

'Wereldeconomie en ontwikkeling' pleit 
met zoveel woorden voor navolging van 
de suggestie van de Raad van Kerken in 
Nederland om tel kens rapportage van cul
tuur-effecten van hulpactiviteiten te doen 
plaatsvinden. 

Wat betrett de internationale structuren 
wordt vooral in de programs12 gewezen 
op de nadelen die deze voor de onderont
wikkelde Ianden meebrengen en op de 
noodzaak om de barrieres die wij tegen 
hen ontwikkelen en in stand houden, te 
slechten. Tal van concrete beleidsvoorne
mens volgen uit dat standpunt voort. 

Naast internationale structuurverande
ringen pleiten de CDA-stukken ook voor 
machtsverschuivingen binnenslands ten 
bate van de armste groepen. Een goed 
ontwikkelingsbeleid kan pas lukken als de 
regering in het ontvangende land zelf een 
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rechtvaardig en sociaal beleid voert. Oat 
vraagt een op enigerlei wijze democra
tisch be1nvloede overheid die sterk ge
noeg is en bereid om zijn burgers te be
schermen. Het herhaalde pleidooi voor 
controleerbare gedragscodes voor trans
nationale ondernemingen waarbij de EG 
een rol bij het toezicht en de handhaving 
kan spelen, past in dit kader, alsmede het 
voorzichtig beklemtonen van de sociale 
en klassieke mensenrechten. Ook de 
waarschuwing tegen beleid dat onredelijk 
veel geldt besteedt aan bewapening heett 
met deze interne verhoudingen te maken. 
lmmers door zo'n overinvestering dreigt 
het Ieger een onevenredig sterke machts
factor te worden. 

De pleidooien voor structuurhervormin
gen zowel op het internationale alsop het 
nationale vlak stroken sterk met dat wat 
vanuit de Wereldraad van Kerken en de 
organen van het Vaticaan wordt voorges
taan. 

De stugge realiteit 
In een van de CDA-programs13 wordt op
gemerkt 'Wij weten in de politiek heel 
goed hoe het hoort, maar er wordt lang 
niet altijd naar gehandeld'. En: 'Wij moe
ten in veel opzichten nog leren hoe wij 
solidariteit goed in de praktijk kunnen 
brengen'. Deze gedachte komt makkelijk 
op bij het lezen van programs. Vooral 
omdat men destijds aannam dat de daarin 
opgenomen belotten tach niet vervulbaar 
waren en slechts campagnedoeleinden 
dienden. Tach valt op dat de programs uit 
de jaren tachtig zo hard en zo eerlijk moge
lijk ten opzichte van de financieel-econo
mische ruimte geschreven zijn; als het 
ware met het mes op de keel. De steer was 
er dus helemaal niet naar om de zaken 
mooier voor te spiegelen dan zij waren. 
Bovendien was er een afnemende popu
lariteit voor ontwikkelingsbeleid. Het CDA 
kan dus, vanwege het serieuze karakter 

12 Z1e noot 1 0 
13 'Om een zmvol bestaan, hoofdstuk I. 
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van zijn programs, aan zijn woord worden 
gehouden. 

Jammer genoeg nemen kerkelijke orga
nen nauwelijks kennis van CDA-pro
grams. Wellicht komt dat door de andere 
partij-politieke orientatie van de daarin fun
gerende personen of door de gedachte 
dat die programs slechts een zeer korte 
geldigheid bezitten. Dit is onverstandig. 
Officiele partijdocumenten moet men se
rieus nemen. Bij afwijkingen van de daarin 
vervatte voornemens moet men alert rea
geren. 

Afwijkingen in de praktijk zijn bedenke
lijk, maar nog veel erger zou het zijn als die 
programs zelf al geen adequate beleids
voornemens zouden bevatten. Dan is er 
namelijk niet eens meer een basis voor 
trefzekere immanente kritiek. 

Onbekend - onbemind 
Veel kerkelijke werkers weten niet hoezeer 
ideeen die in de protestantse en katholieke 
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kerken Ieven, tevens in een christelijk 
gel'nspireerde politieke partij als geestelijk 
eigendom worden ervaren. Die vervreem
ding van de politiek ontstaat wellicht, door
dat het CDA bij 'de machten' wordt gere
kend, die in het dualistisch denken dat 
Jeurissen beschrijft onverzoenlijk staan te
genover 'de radicale navolgers van Chris
Ius'. Oat denkmodel belemmert het zicht 
op de werkelijkheid en verzwakt de posi
tieve factoren binnen de politiek. Enige 
afstand nemen van het conflictdenken, 
wat meer Familia Dei besef zou de door
werking van het Evangelie in de politiek 
zeer ten goede komen. 
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Zorgzame so.menlev1ng 

drs. H. Eversdljk 

Een partij zonder 
discussie is een dade 
partij 

Het COA w1l een vclksparliJ ZIJn. die wortelt 
1n de Nederlandse democratle. Als het 
COA een d1scuss1e op gang brengt over 
de verantwoordeiiJke samenlevmg, bete
kent dat dat de bas1s moet (mee) bepalen 
wat volgens hen goed is voor het land en 
voor de partiJ (1n d1e volgorde graagl). Oat 
kan er ook toe leiden dat b1nnen het CDA 
verschlllen aan het l1cht komen. Het CDA 
zou wei eens pluriformer kunnen biiJken 
dan somm1gen denken. Oat kan leiden tot 
onrust, maar een volwassen partiJ moet 
dat soort bewegmg aankunnen. Die on
rust, dus eigenlijk die beweging en leven
dlgheld. gaat zelfgenoegzaamhe1d en ver
starrlng tegen en vermiJdt zowel kadaver
dlsc1pl1ne als slappe volgzaamheid. Een 
ZWIJgende kerk 1s een dode kerk en een 
partiJ zonder d1scussie 1s een dode partiJ. 
Ook 1n de afgelopen Jaren heeft de partiJ 
belangriJke rapporten u1tgebracht. Maar 
met de WIJZe waarop dit nieuwe rapport 
de partiJ mgaat, wordt 'de bas1s· 1n ieder 

geval van het begm af serieus genomen. 

De d1scussie over de ·verantwoordeliJke 
Maatschapp1( zal ovengens ook moeten 
gaan over de taak van de overhe1d. Wat 
voor overhe1d willen we? En waar dient de 
polltlek wei. geen. of weinig invloed te 
hebben? Hoewel coalitievorming (een 
noodzaak 1n onze democrat1e) form eel niet 
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aan de orde is, zal biJ dit soort d1scussies 
ook de vraag gesteld worden 'hoe' en 
daarom ·met w1e' we die verantwoordeliJ
ke maatschappiJ wlllen bere1ken. Oat er biJ 
onze hu1dige coalitiepartner een andere 
kijk op overheid en samenleving aanwezig 
is. weten we allemaal. De VVO is, als we de 
franJe weglaten, toch een partij die wordt 
gedom1neerd door de gedachte van 
'ieder voor z1ch en God niet eens voor ons 
allen·. En zou het zoveel beter gaan met 
de PvdA? 

Wat bedoelen we? 
Om antwoord te kriJgen op de vraag wat 
voor overhe1d we willen, moeten we het 
eerst eens ziJn over onze bedoeling met de 
verantwoordelijke maatschappiJ. Is het 
een perspectief waarvoor de overhe1d de 
voorwaarden moet scheppen. onder 
meer door veel aan anderen over te Iaten? 
Maar waar blijlt dan de overhe1d als schild 
voor de zwakken? Of 1s het een resultaat 
waarvoor de overhe1d moet zorgen? Is het 
dan toch goed dat de subsidie-u1tgaven 
van 1970 tot 1985 ZIJn gegroeid van 4,8 
mlljard tot 37.8 miljard per Jaar? W1e veel 
aan anderen (dan de overheid) overlaat 
zorgt er voor dat de overheid n1et overbe
last word!. Maar dat is nog geen garant1e 
dat op een verantwoordelijke WIJZe met 
verantwoordelijkheden wordt omgespron-

277 



gent Het tegendeel bleek vaak ook het 
geval te ZIJn. 

Wie echter alles door de overhe1d w1l 
Iaten regelen, belast de overheid met de 
emdverantwoordelijkheid op vnJwel aile le
vensterretnen. Oat is geen terugtredende 
overheid. Als we noch het een, noch het 
ander als u1tgangspunt wlllen. dan zullen 
we dutdeltJk moeten aangeven welke de 
taken ZIJn die de overheid heeft, om de 
voorwaarden te scheppen dat er tnder
daad een verantwoordelijke maatschapptJ 
ontstaat. Een maatschappiJ waarin de 
mensen 'ntet aan de overziJde voorbtJ 
gaan', maar ook een maatschappiJ waarin 
de overheid zich n1et gedraagt als 'de 
pnester en de lev1et d1e ook aan de overziJ
de voorbtjgingen'. Om dit te be rei ken zul
len we wellicht de platgetreden paden 
moeten verlaten en n1euwe wegen in
slaan. We zullen niet bang moeten zijn 
voor een knt1sche benadenng van de hut
dige situat1e. Een kritisch geluid komt n1et 
per se uit de mond van 'deloyale' mensen. 
Cs Savornin Lohman zei eens dat 'in veler 
ogen zelfs de gedachte aan de mogeltJk
hetd dat dr. Kuyper ongelijk zou hebben, 
ongeoorloofd 1s'. Laten WIJ 1n het CDA dat 
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soort fouten n1et maken. De CDA-notit1e 
over de verantwoordeltjke maatschapp1J is 
geen e1ndprodukt van het den ken aan de 
top. maar het beg1n van een d1scuss1e aan 
de basts. En zo hoort het. 

Discussie hoeft zeker n1et alttJd gez1en te 
worden als kritiek. Otscusste kan even
goed staan in het teken van verbreding en 
verd1eping van de parttJ. OaarbiJ 1s geen 
red en om 'koudwatervrees te hebben 
Oaarvoor is in een volwassen partiJ geen 
plaats. De h1storicus Thomas Carlyle 
(1795-1881) heeft ook veel onzin geschre
ven. Maar een zeer zinvolle opmerking 
van hem wil 1k hier toch c1teren. 'Gu zult 1s 
vanouds de voorwaarde geweest van 's 
menschen bestaan; wee den mensch, 
wanneer enkel het ik wil ziJn le1dsman 
word! Als het CDA dlt woord tot het ZIJne 
wll maken. dan z1t het met het CDA wei 
goed en kan wat levendtgheid geen 
kwaad. i ntegendeei. 
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Zorg?arne sarnenlevrng 

Prof. dr. K. Run1a 

De kerken en de 
zorgzame samenleving 

Er IS 1n ons land, e'l e1geni1Jk 1n heel West
Europa, s1nds de M1ddeleeuwen altijd een 
nauwe relatle tussen kerk en samenleving 
geweest. In allerle1 opz1chten was het type
rend dat de kerken letteriiJk in het midden 
van de steden en de dorpen stonden Als 
men een stad of dorp naderde. was het 
eerste wat men zag de toren(s) van de 
kerk(en) Deze dommeerde(n) het sil
houet. 

In onze tiJd verschuift dit beeld in toene
mende mate. Het s1lhouet var1 de steden 
en de grotere dorpen wordt bepaald door 
hoge flatgebouwen In de oude binnenste
den worden hoe Ianger hoe meer kerken 
gesloten. voor andere doele1nden ver
kocht of afgebroken. In de tuinsteden ZIJn 
de n1euwe kerken nauwelijks z1chtbaar. In 
de dorpen staat de kerk nog wei letteriiJk 
1n het m1dden'. maar ze speelt vaak nau

weiiJks meor een rol1n het fe1telijke gebeu
ren van het dorpsleven. 

Oaar komt nog een tweede verschu1 
v1ng biJ In het verleden stonden vaak 
allerlei orga'l1sat1es om de kerk heen. Oat 
gold met name voor de Rooms-Katholieke 
Kerk en voor de Gereformeerde Kerken 
Men kende niet aileen eigen kerkeiiJke 
organ1saties, zoals biJVOorbeeld jeugdver
en1g1ngen e'l mannen- en vrouwenverenl
gingen. maar er was vaak ook een zeer 
nauwe relat1e met chrrstelljke organ1satres 

op maatschappeliJk en polrtiek gebied. In 
de Gereformeerde Kerken had dr. Abra
ham Kuyper daar een ergen theologische 
theorie onder gelegd: de onderscherding 
van de kerk als instrtuut en organisme 

BiJ de Nederlands Hervormde Kerk lag 
de situatie altrJd wat gecompliceerder. Af
hankelrJk van de geestelrJke ligging van de 
betreffende plaatselijke gemeente was er 
wei of nret een relatie met dergelrJke chrrs
telrJke organrsatres. De hervormde synode 
maakte geen keus en zweefde altijd wat 
tussen christelrjke en algemene organisa 
ties heen en weer. Vandaar dat deze syno
de, met name in de Jaren na de oorlog, 
telkens weer de behoefte voelde om zelf 
u1tspraken te doen over allerler actuele 
maatschappelrJke en polit1eke zaken. In 
zrJn boek Kerk ;n de samenlev;ng noemt 
H 0 de Loor voor de perrode 1945-1969 
n1et mrnder dan 109 documenten. 1 Meer 
dan de helft van deze documenten gaat 
over zaken dre de samenleving raken. De 
Loor noemt de volgende top;cs. kolonrale 
polrtrek; brnnenlandse politieke verhoudin 

Prof or K Runra (i 926) rs hoogleraar rn oe praktrsche 
theolog.e aan de H1eolog:sche Hogesci·rool var1 de Gerefor
rneerde Kerken te Karn pen 

1 H.D de Loor. Kerk 1n de samenlevtng. Een analyse van 
het sprekcn cJer NecJer/andse Hervormde kerk seder! 
1945. Bosch & Keunrng. 1970 296v 



gen; afwikkeling oorlog 1940-1945: bur
tenlandse polrtreke verhoudingen; en ca
tegoriale problemen. In de meeste geval
len richtte de kerk zich allereerst en met 
name tot haar leden, maar ze gal ook 
meerdere malen een 'boodschap aan het 
Nederlandse volk' of deed een ·oproep tot 
overheid en volk'? 

De laatste Jaren volgen de synodes van 
de Gereformeerde Kerken ook in toene
mende mate deze weg. Men kan hier met 
name denken aan het bekende besluit 
over de kernwapens van 7 maart 1984. 
waann het moderamen opgedragen werd 
'regenng en parlement te man en ... af te 
zien van elke nieuwe stap op weg van de 
nucleaire bewapeningswedloop (waaron
der het plaatsen van kruisraketten) en 
haast te maken met het politieke proces 
van terugdringrng van nucleaire wapen
systemen ·. Ook de Raad van Kerken en 
de hervormde synode wendden zich 
daarna tot regering en parlement. 

D~ verzorgingsstaat 
AI eerder (december 1983) had de Raad 
van Kerken een brref over de sociale ze
kerheid gestuurd aan premrer Lubbers en 
minister De Koning van sociale zaken. In 
deze brief schreef de Raad onder andere 
dat de kerken van menrng ziJn dat de 
opbouw van de verzorgrngsstaat na de 
Tweede Wereldoorlog in belangrijke mate 
heeft biJQedragen tot de politieke stabiliteit 
van Nederland. De socrale zekerherd heeft 
de mensen ook een recht op inkomen 
gegeven rn trJden dat ZIJ. buiten hun eigen 
schuld, nret zelf in hun rnkomen kunnen 
voorzien. De voorzrtter van de Raad. prof. 
dr. D.C. Mulder, verklaarde dat het de taak 
van de overheid rs te zorgen voor 
een minrmumrnkomen naar Nederlandse 
maatstaven 3 

Het lrJkt er veel op dat de Raad van 
Kerken zonder meer uitgaat van het goed 
recht van de zogenaamde verzorgrngs
staat. Het rs trouwens opvallend dat de 
kerken over het algemeen deze ontwrkke
ling zonder veel kritiek aanvaard hebben. 
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Wei lieten in 1949 enkele theologen een 
waarschuwend gelurd horen. In een bun
del pre-adviezen voor de Nederlandse 
Vereniging voor MaatschappelrJk Werk 
pleitten monseigneur Loef en ds. (de late
re prof.) P J Roscam Abbing voor voor
zrchtigheid ten aanzien van de 'onper
soonlrjke Staatszorg' en ze waarschuw
den zelfs tegen een 'demonische over
herd die de verzorgrng van de mensen 
naar zrch toe zou trekken. Zelf plertten ze 
voor zorg op basrs van chnstelrJke gerech
trgheid subsrdiariteit en solidarrtert' Ook 
was er aanvankelijk rn sommige klernere 
gereformeerde kerken verzet tegen de 
aanvaarding van de uitkenng van ·Drees 
Maar in het algemeen hebben de kerken 
zonder noemenswaardrge kritrek de ont
wrkkeling rn de nchting van de verzor
grngsstaat aanvaard. Ze stonden daarin 
trouwensnretalleen. W. AlbedaschrrJil 'In 
VVest-Europa werd de verzorgrngsstaat 
niet echt bestreden. Rechtse en lrnkse po
lrtrci aanvaardden de grondrdeeen dre 
achter de verzorgingsstaat lagen. wellrcht 
zonder daarover fundamenteel door te 
denken. Met name ook in Nederland was 
er na de Tweede Wereldoorlog zelden 
oppositie tegen de verzorgrngsstaat Men 
discussreerde over de uiteindelijke ni
veaus van uitkenngen. niet over de daar 
achter lrggende ideeen 5 

De zorgzame samenleving 
lntussen rs gebleken dat de verzorgrngs
staat biJ een verzwakte economre (en de 
ermee gepaard gaande werkeloosheid) 
en brJ een steeds meer vergrrJzende bevol
king niet te handhaven rs 6 Deze ontwrkke
lrngen hebben ook de politieke partrJen 
opnieuw aan het denken gezet en het 
CDA heeft rn deze nreuwe situatre gekozen 

2 Vgl het overzrcht op pag 298v. 
3 Aangehaald urt Trouw van 31 december 1983 
4. Vgl. Omz1en naar welzun. onder reaactre van A Breugen 

e.a. (Kampen z.r.) 120 
5 W Albeda. Oe cns1s van de werkgelegenhe10 en de 

verzorgmgsstaat (Kampen 1984) 55/6. 
6. Vgl W Albeda. a w 54vv 
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lorgzCJme samenlev ng 

voor een ander concept, namelijk dat van 
de 'zorgzame samenlevtng'. Uiteraard wil 
ntemand de goede kanten van het con
cept 'verzorgtngsstaat' opgeven Stnds 
1983 IS een aantal sociale grondrechten 
zelfs in onze grondwet opgenomen. na
meliJk 1n de artikelen 19-23. lk vermoed dat 
wetnigen behoefte hebben om deze 
grondrechten weer te verwtjderen. al ko
merl ook dergeltjke klanken hier en daar 
voor 7 Maar wei 1s er een groe1end inzicht 
dat het niet Juist 1s. zelfs afgezten van de 
financ1ele haalbaarhetd, alles in de han
den van de overhetd te leggen en dus ook 
alles van die overheid te verwachten 
Daarmee zou nameltjk u,t het oog verloren 
worden dat de samenleving als geheel en 
de indtviduele leden van die samenleving 
evenals de verschillende organisat1es bin
nen die samenlevmg hun e1gen verant
woordeltjkhetd hebben. Vandaar de keu
ze voor het concept van de ·zorgzame 
samenlevtng . 

De kerken 
Ott concept moet de kerken wei heel du1 
deltJk aanspreken. en dat wei op grond 
van de btjbelse boodschap Het hoort tot 
het wezen van die boodschap dat mensen 
voortdurend opgeroepen worden tot zorg 
voor elkaar. In de wet van Mozes. die ztch 
richt op een theocratische samenlevtng, 
waarbtJ het hele volk gezien wordt als 'volk 
van God', worden de I eden van dtt volk 

Leviticus 19 is een soort 
grondwet voor de 
zorgzame samenleving. 

Chr.stcrl Dcmocratrsche Verke:v1 •1gen 7 8i87 

voortdu rend opgeroepen om n1et aileen 
God lief te hebben. maar ook de naaste. 
Oat komt bijvoorbeeld heel sterk naar vo
ren 1n de wetsbepaltngen in Lev. 19. Men 
zou dtt hoofdstuk wei een soort grondwet 
voor een zorgzame samenleving kunnen 
noemen. Later wordt in de deuteronomisti
sche wetgeving telkens weer met grote 
nadruk gesproken over de zorg voor de 
wees en de weduwe en de arme in het 
algemeen. In een veel latere penode van 
lsraels bestaan zien we het verschijnsel 
van de profetie opkomen Opvallend is dat 
de profeten niet zo vaak nadrukkelijk te
ruggrijpen op de formulenngen van de 
wet van Mozes. maar wei voortdurend aile 
onrecht tegen en onderdrukking van de 
armen aan de kaak stellen. Hun grote 
verwijt aan het volk is telkens weer dat ze 
niet een zorgzame samenlevtng ztjn In de 
predtktng van Jezus keren al deze motie
ven terug. De bekende geltJkenis van de 
barmharlige Samaritaan is maar een van 
de vele voorbeelden. Maar Jezus laat het 
niet biJ woorden. Ztjn eigen optreden, ziJn 
zorg voor hen die vaak aan de onderkant 
van de samenleving zaten, is een groot 
getuigents van wat het Koninkrijk van God 
dat HiJ verkondigde betekent en hoe het er 
uitziet. Het IS dan ook geen wonder dat in 
de geschriften van zijn volgelingen voort
durend deze oproep om voor elkaar te 
zorgen terugkeert. Omdat dan de theocra
tie tot het veri eden behoort en de gemeen
te 'afgezonderd' is van de 'wereld', valt 1n 
deze geschriften de nadruk heel sterk op 
de onderlinge zorg btnnen de christeltjke 
gemeente Maar daar is ze zeker niet toe 
beperkt. Paulus spreekt voor allen, als hij 
aan de Galaten schriJft 'Laten wiJ dus. 
daar wiJ de gelegenheid hebben. doen 
wat goed IS voor allen, maar inzonderheid 
voor onze geloofsgenoten · (6: 1 0). De spe
cifieke focus mag ook hter op de gemeen
te gericht ziJn. de generale scopus is veel 

7. BrJv rn een artrkel over 'Lubbers en de zorgzame samen
levrng door J W van Houdt. rn Nederlands Oagb!ad 16 
mer 1987 
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WIJder doen wat goed is voor 'allen' I Hier 
stu1ten we ook op het geheim dat achter 
de snelle uitbreidtng van de christelijke 
kerk in de eerste eeuwen ligt. De Britse 
kerkhistor1cus Henry Chadwick schrijft 
·De praktische toepassing van liefde was 
waarschijnliJk de krachtigste oorzaak van 
het christelljke succes. De opmerking van 
een he1den 'Zie hoe lief ze elkaar hebben' 
(doorgegeven door Tertull1anus) was niet 
1ron1sch bedoeld. Christelijke liefde werd 
zichtbaar 1n de zorg voor de armen. voor 
weduwen en wezen. 1n het bezoeken van 
medegelovigen in de gevangen1s of 1n de 
afschuwelijke miJnen, en sociale actie in 
tiJden van rampen. zoals hongersnood. 
aard be vi ng. pest of oorlog · .s 

De zorgzame samenleving 
ligt helemaal in de lijn van 
het bijbelse denken. 

Vanuit deze achtergrond kan het n1et 
anders of het concept van de zorgzame 
samenleving moet de kerken wei heel 
sterk aanspreken Het ligt helemaal 1n de 
IIJn van het bljbelse denken. Oat w1l niet 
zeggen dat de kerken uit beginsel tegen 
de zorg van de staat voor de armen en 
onderdrukten moet ZIJn. Vooral in het 
Oude Testament. dat z1ch voortdurend op 
Israel als volk richt. wordt de koning tel· 
kens opgeroepen om gerechtighe1d te 
oefenen. waarbiJ de nadruk valt op zorg 
voor de armen (vgl. biJV. Psalm 72). De 
overheden ZIJn immers ook 'dienaren van 
God (Rom 13.1·7). rvlaar de kerk weet 

Lorgzame samen1evmg 

ook dat diezelfde overheden demonische 
trekken kunnen gaan vertonen (Openb. 
13) en ze staat daarom ook altijd enigszins 
ambivalent tegenover de overheld De 
verzorgmgsstaat heeft ook het inherente 
gevaar om de burgers in een positie van 
afhankelijkheid ten aanzien van de staat te 
stellen en ze zo ondergeschikt te maken 
aan de doeleinden van de staat. 

Vanuit het Evangel1e lopen er echter 
dlrecte IIJnen naar het concept van de 
zorgzame samenlevmg. Hier kan de kerk. 
vanu1t dat Evangelie. een rechtstreeks be· 
roep doen op haar leden om zich in te 
zetten voor deze zorg en ze in praktiJk te 
brengen. Dit lijkt me ook de directe taak 
van de kerk. Ze richt zich primair tot h3.ar 
e1gen leden om hen vanUit het Evangelie 
en de geboden d1e daarmee samenhan· 
gen op te roepen om te z1en naar de 
naaste·in-nood. Oat wil niet zeggen dat het 
concept van de zorgzaamhe1d daarmee 
helemaal geindividualiseerd wordt. Er zijn 
ook de structuren, die maar al te vaak 
deze nood perpetueren. Ook daarvoor zal 
de kerk oog moeten hebben. rvlaar het is 
mijns inziens n1et de prima1re taak van de 
kerk om zelf blauwdrukken voor nieuwe 
maatschappelijke structuren te ontwerpen 
of voortdurend kerkeiiJke boodschappen 
uit te zenden tot de samenleving en tot hen 
d1e 1n de samenlevmg een eerste verant· 
woordeliJkheld voor de structuren heb· 
ben. Ook hier zal de kerk zich allereerst tot 
haar e1gen leden moeten richten en hen 
vanuit hetzelfde Evangelie oproepen om 
1n de verschillende maatschappel1jke en 
pol1tieke organ1sat1es te werken voor 
rechtvaard1ge structuren. Oat geldt niet 
aileen van de christeiiJke maar ook van de 
algemene organ1saties. Tot welke organi· 
sat1e een christen ook mag behoren, over· 
al heeft hiJ de opdracht z1ch 1n te zetten 
voor een rechtvaardige en zorgzame sa· 
menlevmg. 

En de overhe1d dan? Deze heeft n1et 

8 H Chadwck. The Early Church Pengu1n Church H·story 
(Harmondsworth 1976) 56 
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prima1r de taak zelf aile zorg voor de bur
gers op z1ch te nemen, maar ze 1s aller
eerst geroepen om de voorwaarden te 
scheppen. waarbmnen een zorgzame sa
menleving mogeiiJk is. D1e voorwaarden 
z1jn. zoals we gez1en hebben. sinds 1983 
1n de grondwet vastgelegd. Ze omvatten 
nogal wat de bevordering van voldoende 
werkgelegenhe1d en VriJe keuze op arbe1d 
(art 19). een goede soc1ale zekerheid en 
spre1ding van welvaart (20), bewoonbaar
heid van hetland en bescherming en ver
beter1ng van het leefmilieu (21 ), bevorde
rlng van de volksgezondheid (22) en het 
artikel over het onderWIJS (23). Dit ziJn bij
zonder belangriJke voorwaarden. Maar 
het ziJn ook n1et meer dan voorwaardenl 
Of het zalle1den tot een samenleving waar
ln de ene mens ook werkeiiJk uit is op het 
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'hell' van de andere, bl1jft een open vraag 
Daarvoor is een mentaliteitsverandermg 
nodig. Een dergelijke verandenng l1gt n1et 
allereerst op het terrein van de overheid. 
maar op dat van de organisaties, ook van 
de kerk. Ju1st de kerk, d1e weet heeft van 
een Heer die opriep tot 'rnetanoia' (!etter
IIJk verandering van denken) als weg naar 
het KonmknJk van vrede en gerechtigheid. 
l1gt hier een grote taak. Ju1st daarin kan ze 
een un1eke b1jdrage leveren aan de hele 
samenleving 
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Dr. PA van Gennip daar' 

Steu n voor een 
zorgzame samenleving 

Het verzoek van de redactre bevat een 
aantal steekwoorden zorgzame samenle
ving; het aangetaste mrddenveld; de 
vraag naar de vitaliteit; van (confessronele) 
maatschappelijke organisaties; de rol van 
de kerken, en als zelf (een soort) maat
schappeliJke organisaties, en als baker
mat en orientatrepunt van confessionele 
organisaties met een maatschappeliJke 
(kerkelijke of spirituele) doelstellrng; ten
slotte de rol van de kerkleiding, zowel ten 
opzichte van de staat, als ten opzichte van 
die confessionele organisaties. 

Associatief schieten deze steekwoor
den in het verband van een probleemstel
ling die de CDA gemoederen sinds enige 
tijd, naar mijn inzicht zeer terecht, danrg 
bezig houdt. De actualiteit biedt enige 
aanleiding om deze probleemstelling van 
achteren naar voren te behandelen. 

RedelrJk opzienbarend kerkelijk nreuws 
was in de afgelopen tijd een artikel van de 
brsschop van Roermond, mgr. dr. J. GiJ
sen. In zijn bisdomblad 'De Sleutel' be
schreef de bisschop de ontwikkelrngen 
van het Nederlands katholrcrsme en ver
oordeelde zeals gevaarliJk eenziJdrg. 

Op grond van deze algemene veroor
deling haalde de brsschop ook fel urt naar 
de (nog) bestaande katholieke maat
schappelijke organisaties en hun invloed 
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op het Ieven van de katholieke gemeen
schap. 'Zij zouden teveel oog hebben 
voor politiek-sociale bevrijding en daarbij 
wezenlijke Evangelrsche waarden ver
waarlozen of opgeven Zij zouden een 
beeld van christendom en kerk overdra
gen dat niet waarheidsgetrouw is. ZiJ zou
den zich distantieren van en zelfs verzet
ten tegen de leer en de Ieiding van kerk. In 
de visie van de Roermondse bisschop is 
de 'K' als rdentitertsaanduiding niet meer 
dan een relict urt het verleden, zonder 
vitale en verantwoorde inhoud.' 

Drt harde oordeel bleef nret zonder reac
tie; de door mrJ geciteerde samenvatting 
van het oordeel maakt van dre reactie 
onderdeel uit. 

Dit is niet de plaats om gedetailleerd rn 
te gaan op de srtuatrebeschrijving van de 
brsschop van Roermond en ziJn daarop 
gebaseerde oordeel over de katholreke 
maatschappelrJke organrsaties. 1 Wei mag 

Dr Preter Anton van Gennrp (1944) rs algemeen secretans 
van de Katholreke Raad voor Kerk en Samenlevrng 

1 Opvallend rn het artrkel zrrn twee zaken dre de structuur en 
loon ervan zo fundamenteel bepalen dat ZIJ gronarger 
aandacht verdrenen dan zrr rn de publrcrtertsmedra heb 
ben gekregen. ware van meer dan een brsschoppel Jk 
edltonal rn een brsdomblad sprake Vooreerst hoewel hrJ 

aanzet brJ Joannes XXIII en drens roep om aggrornamen
to vermrrdt de schnJver systematrsch het gebrurk. even
tueel met commentaar. van de categoneen die rn breae 
kr:ng. tot rn de offrc•ele documenten zrrn gebrurkt om de 

Chr sten Dernocrat·scl1e Verkcr1nrngen 7 8 87 
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daarvan vastgesteld worden, dat die is 
ondernomen vanu1t een eenzijdige mora
llstische mvalshoek. Met aile gevaar voor 
verkorting van het perspectief, voor onvol
doende 1nvoelen van de gecompliceerd
heid van de s1tuatie en voor een voortijdlg 
stellen? van de schuldvraag. 

Per slot worden nogal wat zaken die 
door de b1sschop worden beschreven als 
een bewust falen van verantwoordeiiJke 
kathol1eken. 1n grond1ge en betrouwbare 
studies over de ontwikkel1ng van de mo
derne (verzorg1ngs) staat en over de daar
door ontstane verschu1vingen 1n de ver
houdlng van staat en maatschapp1J. onder 
het trefwoord verdunn1ng of aantasting 
van het maatschappeiiJk middenveld', als 
algemene en tameiiJk autonome proces
sen beschreven. Het gaat noch om een 
typ1sch kathol1ek. noch om een typisch 
Nederlands. noch om een door een enke
le groep bewust geman1puleerd proces. lk 
vermoed zelfs. maar JUist op dat punt zou 
de analyse te ver voeren. dat en1ge door 
de b1sschop gewraakte ontwikkelmgen 
door kathol1eke maatschappelijke organl
salies ZIJn ondernomen, om in dat proces 
in elk geval n1et hun 1dentiteit te hoeven 
verl1ezen. Moral1sme is belangriJk als me
thode om ons van onze verantwoordelijk
heid bewust te houden. Het is funest als 
methode om mensen te belasten met en te 
beschuld1gen van wat zich aan de draag
kracht van hun verantwoordelijkheid ont
trekt. Het Evangel1e was al tameliJk uitge
sproken op dat punP 

Verkerkelijking 
S1nds 1985 ZIJn de gewraakte maatschap 
peiiJke organ1saties met elkaar 1n gesprek 
over hun pos1t1e. JUIS! als kathol1eke maat
schappelljke organ1sat1es. Oat gesprek 
concentreert z1ch in het zogenaamde 
Voorz1ttersoverleg Er l1gt onm1skenbare 
zorg aan ten grondslag over sterke ten
denzen. zowel 1n de hu1dige samenleving 
als ook in kerkeiiJke ontw1kkelingen, waar
door een verantwoorde profilering van de 
confessionele ident1te1t en van de maat-

Katholieke organisaties 
willen zowel 
veralgemenisering als 
verkerkelijking mijden. 

schappelijke functie bemoeilijkt wordt. In 
dat verband is ook duideliJk geworden dat 
geen der organ1saties meent, dat de wiJze 
waarop z1ch de relat1e tussen hun funclie 
en hun identiteit heeft ontwikkeld, zelfge
noegzaamheld rechtvaardigt. Zoals ook 
duideliJk is geworden, dat zij er allen aan 
hechten om deze relat1e nieuwe impulsen 
te geven, te verlevendigen en te confron
teren met nieuwe uitdagingen en taken. 
T enslotte: daarbiJ wen sen zij nauw met 
elkaar samen te werken. 

DaarbiJ IS het zaak twee uitersten te 
miJden. EnerziJds een beslist veralgeme
nisenngsstreven, als maatschappelijke 
1deolog1e of als trend van feiteliJk over
heidsoptreden. AnderziJds een eenzijdige 
verkerkelijklng in de expl1catie van het ka
tholiclsme. Tussen be1de uitersten wil men 

noodzaak van een proces van kerkvern1euw1ng te bear
gumenteren. Op de tweede plaats 1n ZIJn analyse van de 
culturele ontw1kkel1ng z1et de schn1ver kans telkens de 
donkerste •nkleur1ng te k1ezen. Zo geen spoor van waar
denng voor de soc1al!senng en spre1d1ng van welvaart en 
kenn1s maar enkel een klacht over toegenomen mater1a
l1sme en hedon1sme Joh.M. GIJSen, ·zoek eerst het Ko
n,nkriJk God. - dat 1s het Paradl1s . De Sleutel. 1 maart 
1987. (Roermond 1987) 4-6. 

2 Een opmerkei1Jk parallel met de man1eren waarop het 1dee 
van een zorgzame samenlev1ng kan worden uitgewerkt 
Een cons1stente beschouw1ng over de wensel11ke verhou
dlng van samenlev1ng en staat of over de e1gen aard en 
dynam1ek van een samenlev1ng fungeert ook 1n d1t ver
band heel anders dan een klaagzang over het egoisme en 
de hebbenghe1d van de mod erne mens. 

3 Mt 23, 1-4 



evenwichttg de etgen maatschappelijke 
taak en de levensbeschouwelijke funde
ring en invullmg daarvan profileren. op 
grond en terwille van een doordacht ver
staan zowel van de katholteke levensbe
schouwtng als van de democratie als 
maatschappelijk beginsel. 

Aan een strategtecommisste is ge
vraagd om deze uitgangspu nten verder 
uit te werken en op grond daarvan te 
advtseren over de vormen waarin deze 
samenwerking, als exponent van een ver
staan van de maatschappelijke situatie en 
verantwoordeltjkhetd van katholteken. het 
meest opportuun kan worden vormgege
ven. In een eerste rapport heeft deze stra
tegiecommtssie de vorming bepleit van 
een centrale kernstructuur, waarvan een 
verband van katholieke maatschappelijke 
organisattes een organtsch geheel zou utt
maken. Deze kernstructuur zou moeten 
fungeren ten dienste van aile katholieken, 
met hun vragen en verantwoordelijkhe
den op het raakvlak van kerk en samenle
ving Een tweede rapport over vorming en 
toerusting van katholteken voor dte vra
gen en verantwoordelijkheden is 1n voor
beretding. Stappen ter verwerkelijking van 
een en ander ztJn gezet 4 

Vanuit deze voorgeschiedenis, met zijn 
eerlijke gewetensonderzoek en daaruit 
voortgekomen afgewogen probleemstel
ling. kwamen de verwijten van bisschop 
Gijsen hard aan. 

Na ziJn 6de vergadering, op 17 JUni 
1987, he eft het voorzittersoverleg dan ook 
1n een korte verklaring protest aangete
kend tegen diens ztenswiJze. In die verkla
ring, dte zich baseert op het onlangs ver
schenen tweede hoofdstuk van het eerste 
rapport van de strategtecommisste, wijzen 
de voorzttters er op, dat in hun analyse van 
de situatie andere accenten liggen dan in 
die van de bisschop. Op grond daarvan 
menen ZIJ zijn verwijten te mogen terugwij
zen. Zij zten geen aanleiding tot overmati
ge tevredenheid over hun functioneren. 
fv1aar ztj menen wei dat de uitgangspunten 
daarvan, voor de verfijning en uitwerking 
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waarvan ziJ ztch sterk maken, niet mogen 
worden opgeofferd aan een te eenzijdige. 
gesloten zorg voor het behoud van kerke
liJke etgenheid, waarin openhetd voor 
mensen geen plaats zou hebben. Zij plet
ten voor behoud van de gegroeide rutmte 
voor die openheid. vanuit en met het oog 
op hun maatschappelijke functies. Ook 
vragen zij om een volwassen geloofsge
sprek. waarin de onderschetden vistes. 
daarop gebaseerde standpunten en daar
achter ltggende zorgen, zodantg kunnen 
worden uitgesproken en gedeeld, dat re
lief kan worden gegeven aan de eenheid 
van de kathoiieke geloofsgemeenschap" 

Representatie 
Deze beschrijving bevat 1n de kern de 
door de redaclle aangedragen problema
tiek. Ze laat zich samenvatten in twee kern
begrippen representatie en delegatie. Ze 
laat zich uttschnJven in een tweetal vragen. 

De eerste is 1n hoeverre vertegenwoor
digen de Nederlandse katholieken de Ne
derlandse samenleving als zodanig? Zij 
maken daarvan numertek ongeveer een 
derde deel uit. Ook blijken ztj in hun fetteltJ
ke pluriformiteit een aardig spiegelbeeld 
van de pluriformiteit 1n die Nederlandse 
samenleving. Oat spiegeleffect heeft ove
rigens vooral betrekking op het feit van de 
pluriformitett zelf. De verschillende com
ponenten daarvan zullen allen wei hun 
invloed doen gelden op de plurtformttett 
binnen het katholieke bevolktngsdeel: mo
geltjk voor een deel tot tn de percentages 
sporen met de Nederlandse verhoudin
gen in het algemeen. fv1aar voor andere 
factoren zal dat besltst minder gelden. Dit 
is niet van belang vanwege een of andere 
delegatie vanUit de Nederlandse samenle
ving aan de katholieke gemeenschap. Die 
ts er niet en hoeft er ook niet te komen. 

Het ts wei van belang als men de vraag 

4. Kathol1ek 1n de Nederlandse samenlev1ng. · 1-2-1 reeks 
nr 9, Utrecht 1987. 24 pag 

5 Verklar~ng van de leden van het Voorz1ttersoverleg. 's
Hertogenbosch. 17Junl 1987 
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stelt in welke mate het katholieke bevol
ktngsdeel drager zou kunnen zijn van het 
tdee van de zorgzame samenleving. Men 
kan 1n dat verband w1jzen op de rijke 
geschtedents van het christendom op het 
punt van caritas en dtaconte, de diepe 
wortels van d1e gesch1eden1s in het hart 
van het Evangel1e en de creatieve WIJZe 
waarop de traditie telkens weer dit we
lenselement heeft opgepakt en vorm ge
geven. Maar daarmee is nog niets gezegd 
over de mogeltjkheden van de nu levende 
christenen terzake: noch vanu1t hun relt
gteuze beset. noch vanuit de maatschap
peltjke en culturele structuren waarbmnen 
dat gestalte krtJgt. noch vanuit het trefpunt 
van beide. waar beslist word! over de 
reltgteuze betekenis van en confessionele 
1nzet voor verandenngsprocessen. 

Assimilatie en isolement 
Ott klemt temeer omdat er zich prec1es op 
dlt punt een fundamentele spanning open
baart 1n de identtteitsbepaling van chnste
nen de spanntng tussen assimilat1e en 
tsolement Het is bovendien zo. dat JUist 
deze spanning scherpe schetdslijnen door 
de gehele geloofsgemeenschap trek!, in 
onze vaderlandse verhoudmgen tot 1n een 
hardnekktge polarisatie toe. De eerder ge
schetste verschillen 1n benadermg tussen 
de bisschop van Roermond en de voorzit
ters van de katholieke maatschappelijke 
organisaties en hun daarop gebaseerde 
oordelen over en weer, ZIJn daarvan een 
exponent Het 1s goed daarbtJ aan te teke
nen dat wat zich 1n de postltes van verant
woordeltJken in de geloofsgemeenschap 
scherp profileert 1n doordachte en helder 
afgebakende postltes, feitelijk een rol 
speelt. mogelijk wat slordiger en minder 
scherp, 1n het Ieven van aile gelovigen en 
duidt op een wezensdlmensie van het ge
loof. De verschfllen in de doorwerking van 
deze overeenkomst. vallen goeddeels sa
men (en mogen/moeten van daaruit gere
lattveerd worden) met dte tussen het Ieven 
zelf en beleid ten dienste van dat Ieven. 

Voor iedere katholieke gelovige situeert 
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de vraag naar ziJn identiteit als gelovige 
(en ztJn groe1 daarin), zich 1n een spanning 
tussen verwevenhetd met de fettelijke cul
tuur en de actuele maatschappij, en ZIJn 
verbondenheid met een godsdienstige 
tradit1e. met eigen perspectieven en visies. 
TerZtJde u1teraard kan overal waar 'katho
liek staat ook chrtsteliJk, Joods of islamt
tisch worden ingevuld 6 

Elke reltgteuze identttett bevat een ele
ment van een voorztchtig of uitgesproken 
voorbehoud ten aanz1en van de feitelijke 
s1tuatie. waann de mens zich aantreft. Oat 
voorbehoud is bron van een eigen bele
vtngswijze van dte feiteltjkheid: ztj word! 
anders beleefd, dan door hen die zonder 
hoop ZIJn. Het is de bron van contrasterva
rmgen. die behoefte aan en inzet voor 
verandenngen oproepen: als ook van vt
sies die in een getnspireerde. n1et zelden 
meer dan mtddelmattge levenswtJZe nieu
we wegen ontslu1ten. 

Voor het streven naar een zorgzame 
samenlevtng biedt dlt voorbehoud als 
kernmoment van de gelovige tdentiteit be
langnjke aanknopingspunten. Het belang
rtjkste is mtJns 1nziens het element dat het 
gemakkeltJkst over het hoofd word! ge
zien. omdat het zo eenvoudtg, btJna alle
daags IS. Aile jammerklachten over de 
verwordtng van de moderne mens. ZIJn 
hebzucht hardvochttgheld kilhetd. mate 
nalisme enz .. vervullen miJ steeds met me
deltjden met de Jammeraars. N1et met me
zeit, want ik kom dat soort moderne men
sen zelden tegen. De vele mensen dte 1k 
ken ZIJn doorgaans kwetsbaar en ztch van 
hun kwetsbaarhetd bewust. gevoelig en 
Iicht te ontroeren. begaan met het concre
te verdriet of mee te slepen met de fetteltJ
ke vreugde waarmee ziJin contact komen. 
Het probleem z1t n1et bij de mensen. Als 
het al waar is dat de mens n1et 1n staat IS tot 

6 lk verrnoed dat d1t probleern 1n de gesch1eden1s van het 
Jodendorn vanaf de rnoderne IIJd een nog centralere rol 
speelt dan voor het (1n West Europa dorn1nante) chnsten· 
dorn H1stonsch heeft het begnp ass1rn1latle h1er dan ook 
(biJ rn'Jn weten) ZIJn oorsprong De (Joodse) ontw1kkel1ng 
ervan 1n de laatste 200 1aar bevat voor chnstenen onrnls
bare lessen 
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enig goed, dan IS dat niet omdat hiJ zo 
opvallend kwaadwillend en doortrapt is. 
Eerder is sprake van het 1n verlegenheid 
raken van de spontane behoefte en wens 
om dingen ten goede te keren. onder druk 
van externe systemen. Die knechten deze 
spontane krachten eerder dan dat ziJ ze 
stimuleren, ze manipuleren ze eerder dan 
dat zij ze eerbiedigen. 

Gewild of ongewild: de moderne staat is 
een van die systemen. Voorzover het op 
Z1chzelf onJuiste alternatief van 6f verzor
gingsstaat, 6f een zorgzame samenleving, 
een poging is om die arrogante dynam1ek 
te keren. is ZIJ een d1enst aan humaniteit. 
d1e vertrouwen uitspreekt in, - en zich 
daarop baseert - de human1serende 
krachten die 1n het gewone mensenleven 
liggen opgeslagen. In het verband en van 
een volkskerk. en van een volkspartiJ ten 
pnncipale een innemend en overtuigend 
u1tgangspu nt. 

Ontzuiling 
Ten tweede stelt zich de vraag of de katho
lieke maatschappeliJke organisaties het 
katholieke bevolkingsdeel representeren. 
Het antwoord is heel simpel: het begrip 
ontzuiling is niet per ongeluk gemunt. Of 
de doorbraak geslaagd is of niet, - en dat 
niet aileen op partij-politiek vlak maar dan 
in den brede -, du1delijk is dat de katholie
ken niet meer worden omvat door hun 
organisatorische verbanden, maar daar
aan slechts voor een deel en in wisselende 
mate deelhebben. De invloed, die van 
deze beperkte representativite1t u1tgaat, 
verschilt bovendien van organ1satle tot or
ganisatie. 

Oat laat onverlet dat, zowel vanwege 
hun feitelijke achterban, als vanwege hun 
maatschappelijke effect, tot op zekere 
hoogte zelfs maatschappelijke macht, veel 
van deze organisaties belangrijke kanalen 
zijn. Daarlangs kunnen katholieken bereikt 
worden en geconfronteerd met, zelfs ge
wonnen voor godsdienstige waarden en 
maatschappelijke opties. Het dwingende 
van de zuilenstructuur moge verdwenen 
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ziJn, de behoefte aan herkenbaarheid en 
vertrouwdhe1d werkt, ondanks individuali
seringstendenzen, in verschillende grada
ties nog altijd door. In die behoefte kan op 
een eigen man1er worden voorzien door 
identiteitsgebonden organ1saties. 

Ondanks ontzuiling bleef 
de behoefte aan 
herkenbaarheid en 
vertrouwdheid. 

Of deze mogelijkheid voldoende is om 
deze organisaties een soort sleutelpos1tie 
te geven in de ombouw van een verzor
gingsstaat naar een zorgzame samenle
ving, laat zich moeilijk voorspellen. Zeker 
moet in dit verband in de beschouwing 
worden betrokken, dat zowel op structu
reel als op psychologisch vlak sprake zou 
kunnen ziJn van zulke hardnekkige obsta
kels, dat aile goede wil en mogelijkheden 
van deze organisaties (eventueel de kerk 
1ncluis), niet helpen om het beoogde doel 
werkelijk te Iaten aanslaan. Men herinnere 
zich hoe, in een periode dat de zuil nog 
ongebroken overeind stond en verre
gaand representatief was voor de katholie
ke bevolkingsgroep, die invloed werd 
aangewend om de PBO-structuur in te 
voeren. 

In dat idee kwamen veel godsdienstige, 
kerkelijke, maatschappelijke en politleke 
lijnen samen. Maar het sloeg uiteindelijk 
gewoon niet aan. Het voorbeeld bewijst 
dat de praktijk des Ievens, dus ook de 
maatschappelijke praktijk, n1et samenvalt 
met de vertaling van ideeen over het Ieven 
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lllilandellngsmodellen. Waar dit Ill de per
soonlljke orde een algemene bekende er
vanng IS, blljkt het ook 1n kerkel1jk en maat
schappeiiJk verband steeds duidelijker 
door te dnngen een constatenng waaru1t. 
111 reflectre en onderzoek. steeds onmls
kenbaarder een (rurmgedeelde) overtur
QIIlQ groert. Gelovrgen beseffen heden 
scherp dat orthopraxie rets anders is, 
- meer. of gecompliceerder, of dieper -. 
dan een vertalrng of omzettrng van ortho
doxle in gedrag. BiJ de overgang van leer 
naar levenspraklrJk rs ook de dimensie van 
mensel11k waarachtrgherd en geweten rn 
l1et gedrng. 

MaatschappelrJk is alom de scepsis te 
s1gnaleren ten aanzren van grote totaal
concepten die het Ieven. de inzet en het 
gedrag van mensen inkaderen in de gang 
naar een veronderstelde herlsliJd. Werving 
en 1nzet voor concrete maatschappelrJke 
taken of partiele verandenngen worden 
gewaardeerd. Maar de hrstonsche erva
rrng hoe snel, Ja brjna ongemerkt totaal
concepten van motrverende vrsie kunnen 
ontaarden 1n totalitair regime, heeft velen 
urterst terughoudend gemaakt ten aan
Zien van deze totaalconcepten. 

Voor het concept van de zorgzame sa
menlevrng heeft een en ander een vrtale 
consequentre de bescherdenheid van de 
staat Vanurt de relatre met de maatschap
pelrJke organisaties bezien, ook de confes
slonele, de beslrste weigering van de staat 
om zich. rn de voortdurende uitwisseling 
met deze organisaties. tot Moloch te Iaten 
opblazen 

Een sociale en democratrsche rechts
staat verwrJSl maatschappelrjke organrsa
tles rn eerste rnstantie door/terug naar hun 
e1gen achterbannen, voor ze samen met 
hen de zoveelste nieuwe staatstaak u1t
v1ndt en tot rllusoire bloer brengt. 

lk beschnJf, spijtig genoeg, daarmee 
n1et de fertelrJkheid maar een wens. Ore zet 
zrch door rn de constatering dat de inwilli
ging daarvan veronderstelt dat de staat 
een weg vrndt om haar uitbundige beslag 
op de algemene middelen voor een ge-

voelig deel om te bu1gen 1n de rrchting van 
de maatschappelijke verbanden zelf. Met 
geld is beslist nret alles te koop Maar het is 
een onmisbare randvoorwaarde in onze 
economische structuren. 

Ongenoegen 
Een duidelijke conclusie ligt in dit korte 
bestek nret voor de hand. Wei kan worden 
gesteld, dat veel rn beweging komt. Deze 
beweging rs mede op gang gekomen van
uri ongenoegen met het gemarginaliseer
de functioneren. rn onze cultuur en maat
schapprj, van de levensbeschouwing en 
de doorwerking daarvan in de verhoudrng 
van geloof en politrek, kerk en staat, orga
nisaties, - van civrele of private, neutrale 
of confessionele aard, maar altijd verre
gaand verambtelijkt -, en het dagelijks 
Ieven van mensen. 

Nremand verwachtte wonderen. Maar 
op zrch rs het goed dat een zorgelijke 
tendens, door te krezen voor het idee van 
een zorgzame samenleving als politieke 
visre. rn zrJn rechtlrJnige opmars gestuit lijkt 
te kunnen worden. Op de inzet van velen 
zal daarbrJ een beroep moeten worden 
gedaan. Nret omdat zij zich parlrJ-politiek 
wrllen en/of mogen brnden, maar omdat 
de vrsres. waaruit dit alternatief is ontwik
keld, tot hun ergen erfgoed behoren en ziJ 
geconfronteerd worden met de kwalijke 
gevolgen van een tot nu toe te onacht
zaam omgaan daarmee, zullen de kerken 
en de confessionele maatschappelijke or
ganrsatres daarbiJ een eigen rol te spelen 
hebben. Het komt mij voor dat ZIJ zich 
daarop rn de onderlrnge bevest1ging van 
waar ZIJ het over eens ZIJil. maar ook rn de 
drscussre over waann ZIJ van mening ver
schlllen. aan het rnstellen zijn 
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Prof. dr. J.G.M. Hilhorst me 

Verzorgings
maatschappij in Latijns 
Am erika? 

BIJ een grote groep Europese christen
democraten bestaat een zekere bezorgd
held over het karakter van de welvaarts
staat. De wijze waarop aan het christelijk 
ge1nsp1reerde begrip soc1ale rechtvaar
digheid vorm en inhoud is gegeven heeft 
1mmers 1n hoge mate biJQedragen aan de 
atom1sermg van de maatschapp1J. Met een 
zekere overdrijving kan gezegd worden 
dat het gemiddelde individu met welk pro
bleem dan ook z1ch tot de staat richt voor 
de oploss1ng daarvan. Mocht hij dit niet 
doen en heil zoeken biJ ziJn medeburgers. 
dan zullen deze hem wei verWIJzen naar 
de betreffende mstantie. Tot zover gaat 
hun medeverantwoordeiiJkheid, voor het 
ovenge betalen ziJ belastmg. 

De waarschuwingen van de kerken te
gen dit resultaat tijdens de totstandkoming 
van de eerste wetten op dit geb1ed werden 
weggewuifd, vooral omdat de cantas d1e 
z1j bedreven als verouderd werd be
schouwd, met name omdat de kerken 
nauwelijks nadruk hadden gelegd op het 
recht van de misdeelde en behoeftige, dat 
het complement vormt van de beklem
toonde plicht tot naastenl1efde. De vaak 
paternal1stische houding van degenen die 
dit gebod opvolgden stak hen d1e de be
staande vormen van sociale zekerheid al 
verouderd achtten. Oat het falen van de 
welvaartsstaat al in het begin van de jaren 
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zevent1g door een aantal sociologen werd 
erkend 1s in dit verband een schrale !roost, 
als men bedenkt dat het eerst de economi
sche omstandigheden ziJn geweest d1e tot 
een nadere bez1nning hebben geleld. 

De vraag IS of de Europese ervaring en 
de lessen die men hier geleerd heeft kun
nen worden overgedragen naar LaliJns
Amerika en of er daar door christen-demo
craten over onderwerpen als de verzor
g1ngsmaatschappij wordt gedacht. Een 
tweede vraag betreft de relevantie van dit 
denken voor de meeste LaliJnsamenkaan
se Ianden en een derde vraag betreft de 
rol van de Europese chnsten-democraten 
1n d1t verband. In het navolgende zal ge
poogd worden antwoorden op die vragen 
te geven. 

Andere zorgen 
In 1984, nu twee en een half jaar geleden, 
organiseerde het Wetenschappelijk lnsti
tuut voor het CDA (W.I.) een conferent1e 
met als them a: 'Latijns-Amenka en de 
Chnsten-Oemocratie: hervorming of revo
lutle?' De vraagstelling was en is interes
sant en vormde een uitdaging om over de 
langere termiJn ontw1kkel1ngen in het 

Prof. dr. J G M. Hllhorst (1934) rs hoogleraar regronale plan
nrng aan het lnstrtute of Sacral Studies (ISS) te Den Haag 
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meest chnstelijke deel van de Derde We 
reid nate den ken en te dialogeren. Ook de 
plaats van de conferentre was niet slecht 
gckozen rn Nederland was men ver van 
de beslommeringen en polrtreke proble· 
men van aile dag. 

Wre zrch echter de manrer hennnert 
\\aarop met name de Zurdamenkaanse 
cieelnemers hun opdracht rn woord en 
CJeschrrft vorm gaven. zal rnzien dat het 
moment voor bezrnnrng en draloog dre het 
W.l zocht. nret geheel gelukkig was. Men 
llacl andere zorgen aan het hoofd de 
schuldencrrsrs. de mensenrechten en de 
strrJd tegen de onderdrukkmg. De proble· 
rnatrek van de armoede speelde daarbiJ 
\':CI,swaar mee op de achtergrond 
- onder meer rn een document van het 
departement voor sociale actre van de 
CELAM (de Latijilsamerrkaanse bisschop· 
oenconferentre) - maar het probleem van 
de solrdaritert van burgers met elkaar en 
de strmulansen dre van de staat urt zouden 
kunnen gaan om die solidariteit gestalte te 
geven werden nret aan de orde gesteld. 
De ;nternat;onale solidaritert werd wei be· 
nadrukt En terecht het belang van de 
CLAT (de LatrJnsamerrkaanse overkoepe· 
lende werknemersorganisatre) en de mo· 
rele plrcht de brJ deze Centrale aangeslo· 
ten arberders en hun organisatre te steu· 
nen werden onderstreept en het beroep 
op de Europese chrrsten·democratie om 
c1e schuldencrrsrs te helpen oplossen werd 
:~os,tref ontvangen 

Ook cJe samenwerking tussen de 
iv1FO ::~ (Medefrnancrerrngsorganrsatres) 
ron de nret gouvernementele organrsatres 

LatrJns·Amerika kwam aan de orde als 
een aspect van internationale solidariteit. 
Tenslotte vroeg niemand mrnder dan An· 
dres Zaldrvar orn het tot stand brengen 
van een driehoeksrelatie tussen Latijns· 
Amerrka. de Verenigde Staten (V.S.) en 
Europa. een relatie waarin vooral de derde 
partner voor stabilrteit zou moeten zorgen. 

Het rs duidelrJk dat het besprokene op 
een enkel congres nret maatgevend is 
voor het denken van de christen·demo· 

craten rn LatiJnS·Amerika. met name over 
de toekomstrge maatschappiJ rnrrchtrng. 
Hoewel het tot op zekere hoogte syrnpto· 
matrsch rs dat drt soort brjeenkomsten zich 
vooral op andere zaken richten. wordt er 
rn LatrJns·Amerrka wei degelrJk door chris· 
ten·democraten aan toekomstverkennrng 
gewerkt. Urt kennisname van de stukken 
blrjkt dater zich drie opties voordoen 
a de welvaartsstaat. 
b de economre van de armoede en 
c een tussenweg. 
De eerste optre lrJkt vooral nagestreefd te 
worden door chrrsten·democraten urt Ar· 
gentrnre en Uruguay en wellrcht ook Vene 
zuela. ZrJ herrnneren zich het Zwrtserland 
van LatiJns·Amerika'. dat wrl zeggen het 
Uruguay tot het mrdden van de Jaren vrJf· 
trg. waarrn de socrale voorzienrngen op 
een zeer hoog peri stonden. Het Frente 
Amp/;o waarvan rn Uruguay de christen· 
democraten deel urtmaken lrjkt drt rdeaal te 
wrllen realrseren en hetzelfde lrjkt het geval 
te zrJn met hun vrienden uit Argentinre Het 
den ken wordt hier sterk bernvloed door de 
vrrJ machtrge vakbonden die nauwe con· 
:acten onderhouden met hun Europese 
zusterorganrsatres. Met name in Argentr· 
nre gaat deze rnvloed terug naar de Pero· 
nrstrsche periode waarrn de CGT - de 
grootste vakcentrale - sterke ltalraanse 
rnvloeden onderging. 

De tweede optie vrndt men rn kringen 
van de lrnks van het mrdden opererende 
chrrsten·democraten dre geassocreerd 
zrJn met het departement voor socrale actie 
van CELAM Hun zorg gaat urt naar de 
armen en het hun verschaffen var1 meer 
bestaanszekerherd. ZrJ men en dat deze 
nret van de zrJde van de rijkere groepen 
verwacht kan worden en ziJ dringer1 er 
daarom op aan dat de autonomie van de 
armen wordt gestrmuleerd, onder andere 
door actref te zrjn rn de informele sector. 
brJvoorbeeld via NGO's (Niet Gouverne· 
mentele Organrsaties) dre met de chrrsten· 
democratre zijn gelieerd. De economische 
haalbaarheid van het met dit alternatief 
samenhangende model is nog slechts ten 
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dele bestudeerd. Ook lijken ZIJ geen reke
ning te houden met de mogelijkheid tot 
1nkomensoverdrachten via het onderwijs
systeem en de gezondheidszorg. 

Deze optie wordt gevoed vanuit het 
christeliJk denken waarin de medeverant
woordelijkheid voor het wei en wee van de 
naaste centraal staat Zij wijst af het van 
oorsprong Spaanse centralisme en wil 
evenmm het op het marxistisch denken 
gestoelde etatisme accepteren. Men 
poogt daarbij het 1n de LatiJnsamerikaanse 
cultuur sterk aanwezige personalisme een 
n1euwe inhoud te geven. 

Christelijk personalisme in 
Latijns-Amerika benadrukt 
zelfwerkzaamheid en 
wederzijdse bijstand. 

BiJ dit laatste spelen met name een aan
tal progress1ef christelijke NGO's een rol. 
ZiJ pogen aan de algemene richtliJnen van 
CELAM - die volgen uit de keuze voor 
een kerk van de armen en die gebaseerd 
is op Puebla en de encycliek Laborem 
Exercens - prakt1sche vorm te geven. 
Deze blijkt vooral uit de grotere nadruk op 
zelfwerkzaamheid van groepen gelljkge
richten, of deze nu op het platteland of 1n 
de stad wonen. Zij pogen daarbij demo
cratische besluitvorming ingang te doen 
v1nden en ieder van de leden van die 
groepen wordt gevraagd naar vermogen 
biJ te dragen. Het is via de NGO's die het 
werk van deze groepen begeleiden dat 
organ1saties als CEBEMO en ICCO van 
nab1j met dit den ken kennis hebben kunnen 
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maken. De kracht van die ideeen werkt 
inspirerend op de gedachtenwereld hier 
te Iande. N1et Ianger verwachten deze La
tiJnsamerikaanse groepen een oplossmg 
van overheidswege: men neemt zijn lot in 
eigen hand en poogt door wederziJdse 
bljstand een tegenw1cht tegen de druk van 
de bestaande structuren te ontwikkelen. 

Dit gedachtengoed heeft ook bijgedra
gen aan de vorming van de derde optie 
waaraan met name in Chili wordt gewerkt 
in het kader van het zogenaamde Proyec
to Alternativo. Daarin komt ook aan de 
orde de noodzaak tot decentralisatie, het
geen een voorwaarde lijkt te ziJn voor een 
verzorgingsmaatschappiJ die de specificl
telt van de soc1aal-econom1sche real1te1t in 
de verschillende reg1o's erkent De Chile
nen lijken het meest reken1ng te willen 
houden met bepaalde Europese ervarin
gen op het gebied van de welvaartsstaat 
Daaronder val len ondermeer de wil om tot 
coalitievorming te komen. en het voorne
men de kloof tussen arm en riJk snel te 
gaan versmallen. De christen-democraten 
denken daarbij aan bepaalde vormen van 
medezeggenschap op het gebied van de 
investenngen van de ZIJde van de vakbon
den. Hoe moeilijk deze en soortgeliJke za
ken nog liggen blijkt overigens Ult het fe1t 
dat vakbonden en werkgevers er nog 
steeds n1et 1n geslaagd ziJn een modus 
v1vendi met elkaar af te spreken die na het 
bewind van Pinochet zou kunnen ingaan 
Desaln1ettemin blijft men - mijns inz1ens 
terecht - hameren op de noodzaak tot 
solidante1t met de armen. Een document 
waarm d1t benadrukt wordt zegt dat de 
verbetering in de positie van de armen n1et 
aileen het resultaat moet zijn van de oproe
pen die de staatsmacht beheren. maar 1n 

eerste instantie het gevolg dlenen te ziJn 
van de inspanningen van de gehele natio
nale gemeenschap. 

Politieke cultuur 
U1t het bovenstaande kan men conclude
ren dat de gedachtenvorming nog n1et 
geheel is uitgekristall1seerd. BiJ zo'n con-
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clus1e moet bedacht worden dat het den
ken over de toekomst1ge mnchting van de 
maatschappiJ 1n de versch1llende Ianden 
van Lat1Jns-Amer1ka 1n hoge mate beperkt 
wordt door de pressie van de gebeurtenis
sen Daar waar de christen-democratie 
aan de macht IS - 1n Guatemala, in El 
Salvador en 1n de Domin1caanse Repu
bllek - staat ze ofwel bloot aan sterke 
druk van rechts of heeft deze te maken 
met guemlla-bewegingen of met be1de. 

Daar komt biJ dat de pol1t1eke cultuur 1n 
Lat11ns Amenka vooralsnog essent1eel ver 
sch1lt van die 1n Europa, waar de politic1 
bepaalde lessen geleerd hebben. Bestaat 
er 1n Europa tussen politic1 in het algemeen 
een wederZIJds respect met erkenn1ng van 
verschillen van opvattmg over bepaalde 
doelstell1ngen en de man1er om d1e te 
bere1ken. 1n Lat11ns-Amenka getu1gt de pu
blleke om gang tussen pol1t1ci van verschll
lende partijen 1n het algemeen van weder
LIJdse afschuw en wantrouwen. Samen
werklng wordt nagenoeg steeds afgewe
zen D1t voorbeeld werkt door op het vlak 
van de met deze pol1t1C1 geaffil1eerde groe
pen waarbiJ de banden verticaal worden 
bestendlgd door patronage-systemen. In 
d1t opz1cht ZIJn er in somm1ge Ianden ech
ter veranderingen gekomen. In een aantal 
Ianden werken de ch r1sten-democraten 
samen met andere part11en. In enkele 
daarvan heeft dlt Jammer genoeg tot ge
volg gehad dat de eigen structuren verlo
mn ZIJn gegaan 

Een tweede aspect van de pol1tleke cul
tuur 1n LatiJns-Amenka IS het relatieve ISO
Iernent waann de polit1eke part11en ten op
ZIChte van de bevolking verkeren. Deels is 
dlt het gevolg van de instabilite1t van de 
democrat1sche reg1mes die mede veroor
zaakt wordt door de rol d1e de militairen 
z1ch daar menen te mogen aanmeten. 
Waar meer dan twee gekozen pres1denten 
elkaar opvolgden konden partijstructuren 
ontstaan die voor de gewone man ontoe
gankeiiJk waren Maar dat is zelfs niet in al 
dcze Ianden het geval 1n Colombia staat 
de gewone man zo ver weg van het pol1t1e-

ke gebeuren dat nog geen 50 procent 
naar de stem bus gaat. 

Aileen voor de communistische partiJen 
geldt het genoemde isolement niet. Daar
om lijdt de chnsten-democratie te zamen 
met de soc1aal-democratie aan een ge
brek aan 1nspiratie vanu1t de brede lagen 
van de bevolking de kleine boeren, de 
kleme middenstand en de arbeiders. De 
vrouwenverenigingen 1n de wijken van 
Lima en de gaarkeukens in de hoofdstad 
van Chill. waaru1t de wederziJdse solidan
teit blljken. ziJn niet voortgekomen uit mitla
tieven van de part11en, maar uit dat van 
deze mensen zelf of door steun van de 
kerk. Het relat1eve isolement IS soms zo 
sterk dat de christen democratie die onder 
d1e naam de verkiezmgen 1ngaat mmder 
dan 5 procent van de stemmen krijgt. 

Politieke ontwikkeling 
Uit het voorgaande moge duideliJk ZIJn dat 
denken en dialoog voortgezet moeten 
worden. H1erb11 lijken vier aspecten van 
belang. Het eerste IS dat de partijen in 
Latijns-Amerika, en met name de christen
democraten. in dialoog met de e1gen be
volking hun denken over de toekomst na
der zullen moeten ontwikkelen. Voor een 
buitenstaander is dit denken nog te veel 
afkomstig van intellectuelen. Het voeren 
van zo'n dialoog houdt in wezen een stuk 
pol1tieke ontwikkeling in. 

Een tweede n1veau van d1aloog is met 
andere partijen De schande van het 
monsterverbond tussen u1terst rechts en 
uiterst links om het sociale hervormings
programma van de regering-Frey in Chili 
te frustreren 1s n1et aileen nog n1et uitge
WISt, maar dit soort kleme politiek biiJft 
Jammer genoeg aan de orde van de dag. 
Het eerst genoemde niveau van dialoog 
zou het tweede soort d1aloog kunnen be
vorderen. 

Het derde n1veau van dialoog is dat van 
de relat1es tussen partijen: internat1onaal 
binnen LatiJns-Amenka en met de partijen 
in Europa. Beide dialogen op d1t n1veau 
vinden plaats en ze hebben geleid tot 



in1tiatieven zoals het Brand-rapport Oat 
deze dlaloog - zeker die tussen chnsten
democraten u1t be1de werelddelen - n1et 
gratu1t kan z1jn moet du1dei1Jkzijn. De Euro
pese christen democratie kan deze dla
loog n1et met lege handen 1ngaan, zeker 
n1et als er gesproken wordt over sol1dari
te1t en medeverantwoordelijkheld In zo·n 
dialoog zullen praktische zaken als ge
meenschappeiiJk landbouwbeleid, schul
dencnsis en handelsvoorwaarden op de 
agenda's staan en zal men de Europea
nen vragen daaraan iets te doen. Om dan 
onmacht te pretenderen zal n1et moeilljk 
ZIJn. maar het zal we1n1g te maken hebben 
met de evangel1sche u1tgangspunten van 
de idee van de verzorgingsmaatschappiJ. 
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De idee van de zorgzame 
samenleving houdt niet op 
bij onze grenzen. 

Zorgzarne sarnenlevrng Zorgz 

Die maatschappiJ houdt n1et op biJ onze 
grenzen of d1e van West-Europa lnmid
dels knJQt ook de dialoog tussen LatiJns
amerikaanse en Westeuropese NGO s 
steeds meer 1nhoud. De nieuwe LaliJnS
amerikaanse denkbeelden, bijvoorbeeld 
ten aanz1en van de decentral1sat1e. kun
nen zeer bevruchtend ziJn voor de ontwlk
kelingen in het denken aan deze kant van 
de Atlant1sche Oceaan. 

De potentiele 1nvloed van OCDA (Orga 
n1satie van Amerikaanse Chr1sten Demo
craten) moet biJ dlt alles niet onderschat 
worden. Evenals dit met de Europese 
ch r1sten-democratie en de I nternat1onale 
het geval 1s. ZIJn er daar mensen die aan
dacht aan deze problematiek geven De 
publ1kat1e 1n het OCDA-lljdschrift van de 
bnef van de Amenkaanse bisschoppen 
over de econom1e is daarvan een voor
beeld. Ook de Braziliaanse, Equatoriaan
se en Chlleense bisschoppen hebben 
meerdere malen v1a pastorale bneven par
tiJen tot stand pu ntherzien i ng ge1 nsp1reerd. 
Daaraan voorbiJ te gaan zou betekenen 
we1n1g begrip voor de situatle in Latijns
Amerika te kunnen opbrengen. 
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/'orq.zame samenlev,r1g 

Mr. F.H.M. van Spaendonck 

Kerken: voorbeeld van 
een zorgzame 
samenleving? 

In de actuele d1scuss1e over een zorgzame 
samenleving is het nuttig ook stil te staan 
biJ de h1stonsche en hu1dlge positie en 
verantwoordelijkheid van de kerkgenoot
schappen Zij legden immers veelal de 
grondslag van talrijke mstellmgen van on
derWIJS en verzorging. Caritas en diaconie 
waren de kerkelijke pijlers van een veelziJ
dlg netwerk van maatschappelijke zorg. 
Monumenten van armenzorg, gast- en 
weeshuizen en scholen hennneren aan de 
grote betrokkenheid van de kerken bij de 
samenlev1ng. 

Pas 1n de twint1gste eeuw heeft de over
gang van de samenlevingszorg naar de 
overheid zich met een sneeuwbaleffect 
ontw1kkeld. Waar voorheen de kerken 
centraal stonden in zorg en onderwijs, is 
nu hun posit1e slechts marginaal gewor
den. 

Oeze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat 
de brede kerkgemeenschap zich niet of 
veel minder betrokken en verantwoorde
IIJk weet voor het maatschappelijk veld. De 
1nspiratie van naastenliefde en dienstbaar
held aan de ander was een wezenlijk deel 
van het kerk-zijn. De abstracte band van 
burger-overheid en de fiscale concretlse
nng leggen niet dezelfde betrokkenheid. 

De terugtred van de kerken zelf u1t het 
maatschappelljk zorgveld was aanvanke-

liJk een feitelijke verschuiving van taken 
naar confessionele instellingen, waardoor 
de band met de kerkelijke gemeenschap 
in belangrijke mate bewaard bleef. Ieder 
kerkgenootschap gaf en geeft op eigen 
wijze vorm, inhoud en kleur aan deze bin
ding. In de praktijk betekent dit niet enkel 
een statutai re of bestuu rlijke relatie, maar 
de religieuze dimensie speelt een rol in 
vraag en aanbod van de dienstverlening. 

Secularisatie, professionalisering, 
schaalvergroting en andere factoren van 
samenlevingsontwikkeling tastten de posi
tie van de confessionele organisatie en 
daarmee ook de band met de kerkelijke 
gemeenschap aan. Ontzuilmg betekende 
veelal het verlies aan herkenbaarheid en 
verwantschap. Het loskoppelen van 
dienstverlening van inhoudelijke, ideele 
achtergronden en msp1ratiebronnnen leidt 
wellicht tot technische kwaliteitsverbete
ring, maar ontneemt de mens sociale en 
emotionele betrokkenheid bij de dienst
verlenlng als zodan1g. De mens is de klan\ 
geworden, die zo snel mogelijk weer de 
eigen vertrouwde sociale omgeving op
zoekt. 

Mr F H M van Spaendonck (1942) IS JUrldlsch secretar1s 
van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap en secretar~s 

van het lnterkerkelljk Contact 1n Overhe1dszaken (C I 0.) en 
haar subcomm1ss1es. 



Deze ontwikkeling van kerkelijke - con
fessionele - algemene zorg of dienstver
lening is globaal geschetst. Zij kan leiden 
tot de stelling dat de medeverantwoorde
lijkheid van burgers voor de samenleving 
en haar instellingen afnam naarmate de 
godsdienstige of - ruimer - ideele bin
dingen minder werden of zelfs geheel ver
dwenen. 

Positief geformuleerd: du1dei1Jkhe1d over 
de waarden en normen als uitgangspunt 
van een organ1satie schept een grotere 
persoonlijke binding en verantwoordelljk
heid. 

Dit roept de vraag op hoe kerkgenoot
schappen vandaag hun pos1tie tot de sa
menleving zien. Hoe bevorderen de ker
ken de inspirat1e tot waarden en normen 
vanuit een religieuze grondslag? 

Actuele positie 
De pos1tie van de kerkgenootschappen 1n 
de Nederlandse samenlev1ng is uiteraard 
mede bepaald door de overgang van 
Z<'rgtaken naar overheid en niet-kerke!ijke 
instellingen. De kerken werden veel meer 
religieuze gemeenschappen. waarin pas
toraat, liturgie en sacramenten en voorts 
caritas en diaconie in afgeslankte vorm 
centraal staan. 

In feite vormen de kerkgenootschappen 
het spiegelbeeld van de normale non-pro
fit-organisatie. De zoete en wrange vruch
ten van de verzorg1ngsstaat zijn hen ont
houden. De verklaring daarvoor vormt het 
beg rip 'scheiding van kerk en staat'. dat 
tot op de oag van heden vooral door niet
kerkelijke politici als een Maria-dogma 
wordt gekoesterd. 

Voor de overheid mag en kan aileen 
relevant ziJn dat ziJ de vrijheid van gods
dienst waarborgt en zich onthoudt van 
1nmenging in aangelegenheden van 
godsdienst en kerken in hun 1nhoudelijke 
eigensoortigheid. Oat kan naar mijn me
ning de enige actuele staatsrechtelljke en 
staatkundige betekenis van 'scheiding 
van kerk en staat' zijn Toetssteen is de 
eigensoortigheid, die gebaseerd 1s op de 
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godsd1enstige overtu1ging en waarop de 
kerk en haar leden een beroep doen 

Niet een overbezorgde overhe1d of 
volksvertegenwoordiger mag het schel
dingsbegnp als argument aanvoeren, ze
ker niet wanneer een kerkgenootschap 
zelf geen beroep doet vanwege gevaar 
voor ziJn eigensoortigheld 

Het blijft echter een feit dat het historisch 
begnJpelijke ·schelding van kerk en staat' 
al vele jaren de leg1t1menng vormt voor de 
uitzonderlijke behandel1ng van kerkge
nootschappen. Vanwege een mogelljke 
bedreiging van kerkeliJke vrijheld ont
houdt de overheid als zodanig steun. An 
derzijds weerhoudt het sche1dingsbegrip 
de overhe1d n1et, de kerken vele verpl1ch 
tlngen op te leggen, die ook van toepas 
sing ZIJn op andere non-profit-organisa
ties. 

De vraag riJSt dan wei of daardoor 
scheiding van kerk en siaat' geen ongeiij

ke behandeling wordt, wanneer dit begnp 
slechts wordt toegepast als alibi voor 
staatsonthoud1ng in de rechten-sfeer. De 
plichten-sfeer blijkt echter 1n de praktijk 
voor kerken en haar leden een reele be
perking van mogeiiJkheden te ZIJn. 

Eigen bijdrage 
De ongelijke behandel1ng van kerkge
nootschappen door een gedateerde en 
JUrldisch aanvechtbare v1sie op de relatle 
van overhe1d en kerken heeft evenwel ook 

De visie op de scheiding 
van kerk en staat is 
gedateerd en ju ridisch 
aanvechtbaar. 
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Zuro.!a:ne samenlevrng 

posttieve aspecten. De staatsonthouding 
heeft ertoe gele1d dat de eigen verant
woordeiiJkheid van de kerkeiiJke gemeen
schappen op welhaast un1eke WiJze zorgt 
voor het voortbestaan. 

Op geen enkel ander maatschappeltjk 
geb1ed dragen de burgers nagenoeg ge
heel zelf de lasten van hun organisatie. 
Geen contribut1eplicht, maar vr1jwill1ge biJ
dragen maken de exploitatie van de ker
keiiJke organisatie en de vele taken moge
ltJk. Met de bijdragen voor m1ssie en zen
ding ts de 'e1gen biJdrage' Jaarlijks ru1m 
een miiJard gulden. 

Een gelijke behandel~ng en toepassing 
van het prolljtbeginsel en eigen biJdrage
systeem zouden voor menig minister en 
kerkbestuurder vele zorgen wegnemen. 
lmmers een voorzichtige toepassing op 
andere non-profit-organ1sat1es zou ook 
daar e1gen verantwoordelljkheid bevorde
ren en vanzelfsprekend bij de overheid 
f1nanc1ele ru1mte scheppen. 

Utteraard zou deze ru1mte mede kun
nen d1enen de kerkgenootschappen recht 
te doen door op bepaalde concrete terrel
nen de allang gevraagde steun te geven. 
waar de kerken werkeiiJk n1et over moge
IIJkheden beschikken. HierbiJ wordt ge
dacht aan de meer-kosten van de explolta
lie van kerkelijke monumenten en vormen 
van categoraal pastoraat. Ook dan mogen 
eigen verantwoordelijkheid en e1gen biJ
drage randvoorwaarde zijn. 

Kerken als voorbeeld? 
Het 1s een onbetwist gegeven dat naarma
te duidelijkhe1d (en zekerheid) over ge
loofswaarheden grater is 1n een kerkge
nootschap. ook de betrokkenheid van 
kerkleden toeneemt in actieve deelname 
en 1n biJdragen. 

Het omgekeerde beeld treft men aan tn 
grote volkskerken, die als zodanig minder 

. eenheid van opvatt1ng vertonen en m1nder 
parttctpatte 1n 1nhoudel1jke en financiele zin 
kennen. Dit gaat overigens weer niet op 
voor bepaalde aclieve stromingen, die 
door hun duidelljkheid weer sterkere bin-
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d1ng scheppen. 
N1et aileen de duidelijkheid over de 

waarden en normen, maar ook de nabiJ
heid van organisatie en d1enstverlening 
bevorderen betrokkenheid en verant
woordeiiJkheid. Kerkleden staan voor hun 
lokale kerk, vechten voor het behoud van 
hun kerkgebouw. 

Vooral het reformatorische kerktype 
maakt duideiiJk dat de lokale kerk een 
goed voorbeeld van decentralisatie en de
mocratisenng kan zijn. De lokale kerkle
den weten zich verantwoordeiiJk en aan
spreekbaar voor hun e1gen kerk. Als kant
tekening van kathol1eke huize is de vraag 
te stellen of de regelgeving niet van boven
lokaal n1veau dient te zijn. Rechtszeker
heid en geiiJke behandeling, maar ook de 
kwaliteit van regelgev1ng en kostenover
weglngen leiden mijns inziens tot een 
voorkeur voor een algemene kaderrege
ling, waarb1j lokaal ruime uitvoerende be
leidskeuzen mogeiiJk moeten zijn. 

Ook dit kan een voorbeeld voor de over
heid ziJn, die in een doorgeslagen decen
tralisatie de werkgelegenheid voor JUristen 
drastisch lijkt te verruimen. Een interessant 
voorbeeld is de herz1ene Wet op de be
Jaardenoorden, waar twaalf prov~ncies, 
v1er grote steden en het Ministerie van 
W.V.C teder hun eigen kwaliteits- en sub
sidleregelingen opstellen. Een biJzondere 
vorm van centrale dereguleringl 

De religieuze dimensie in een zorgza
me samenleving 
N1et aileen als geestelijke verzorging, 
maar ook als insp1ratiebron voor waarden 
en normen verdient de religieuze dimen
sie haar eigen plaats en functie in maat
schappeltJke organisaties en dlenstverle
ning. Die relig1euze d1mens1e is een gelijk
waardige funclie, die aileen ge1ntegreerd 
1n het totaal van fu ncties nuttig en vrucht
baar is . 

In die zin kan confessional1te1t een 
e1gentijdse, zinvolle betekenis hebben en 
bijdragen tot inhoudelijke fundering van 
zorg en dienstverlening, d1e n1et aileen 
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oog heeft voor eigen kwaltteit maar ook 
dienstbaar is aan de mens. 

Helaas bltjkt n1et enkel histonsch anti
confessionalisme of verzuilingsvrees de 
erkenntng van godsdienst of levensover
tuigtng als een ge1ntegreerd functioneren
de bron van waarden en normen te blok
keren. Velen beschouwen religie vooral 
als een individuele motivering en insptra
tie. Ook de eigen CDA-geschriften zijn 
terughoudend in de concretisenng van de 
e1gen functie van de religieuze dimensie. 

Hoezeer geloof en godsdienst van een 
andere orde en tnhoud zijn, het blijft een 
feit dat hun betekenis en functioneren 
door en voor mensen moet geschieden in 
concrete verhoudingen. Dit verlangt over
leg en communicatie. De vanzelfspre-
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kendheid van deelname en presentie van 
allerlei maatschappelijke organisaties in 
volksvertegenwoordiging, polttieke partij
en en hun programma's blijkt n1et te gel
den voor de kerkgenootschappen. Kerke
liJk amateunsme of profitisme kan daar
voor n1et het excuus ziJn 

Een zorgzame samenleving is niet enkel 
de zorg van boeren en mtddenstand, van 
werknemers en werkgevers, van onder
wijs en cultuur, maar ook van kerkgenoot
schappen. 

Chr~sten Dernocratrsche Verkenrlrrlgen 7;8!87 
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7or(_JLarne samenlev1ng 

Dr. R.JA Janssens 

Telt aileen betaalde 
arbeid? 

Een samenloop van omstand1gheden 
~ enerziJds een eeuw van technische uit
v1nd1ngen en een verdubbel1ng van de 
wereldbevolkmg 1n 25 a 30 jaar. ander
ZIJds de economische inzmking en de fi
nanclele cris1s ~ doet tWIJfel op komen of 
het wei mogelijk IS in de nabije toekomst 
1eder die daartoe bere1d en in staat IS een 
betaalde baan te verschaffen. Zelfs indien 
de resultaten van de mitiatieven, voort
vloeiend uit de centrale doelstelling (op 
soc1aal-economisch terrein) van het kabi
net. gencht op econom1sch herstel en het 
terugdringen van de werkloosheid, opti
maal zullen zijn. dan nog zal deze omstan
dlgheld er n1et toe kunnen le1den dat er 
geen groeiend en chronisch tekort aan 
betaalde banen bliJft bestaan. Volled1ge 
betaalde' werkgelegenhe1d, zoals die tot 

op heden is gedefinieerd, komt waar
schiJnlijk niet meer terug. 

In een herderiiJk schrijven van de bis
schoppen van Nederland d. d. 1985 staat: 
Is het n1et tegen recht en vrede om de 

maatschappiJ als het ware uiteen te Iaten 
vallen in twee bevolkingsgroepen van 
mensen met en mensen zonder baan?' 1 

De geloofwaardigheid van onze samenle
vlng komt in het geding, nu de activa van 
arbeid en salaris voor velen niet beschlk
baar zijn Geloofwaardigheid voor een 
werknemer heeft hier betrekking op pri-
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ma1re react1es van mensen die zich ernst1g 
bedreigd voelen in hun aspirat1es ten aan
zien van zelfbevestiging. arbe1d. inkomen. 
soc1ale status en maatschappelijke voor
uitzichten. D1t wordt de trag1ek van de 
maatschappij, die nog steeds enerziJdS 
aan betaalde arbeid zo' n prom mente 
plaats geeft en anderzijds aan onbetaalde 
arbe1d zo wein1g maatschappel1jk aanzien 
geeft. Langdunge werklooshe1d veroor
zaakt vaak ernstige menseliJke schade en 
soc1ale ontreddering aan indiv1duen en 
gezinnen. Vele langdurige werklozen en 
arbeidsongeschikten ervaren hun situat1e 
als doelloos en vervallen tot apath1e omdat 
ziJ geen baan hebben. 

Ons arbe1dssysteem is ten dele ver
keerd en past n1et bij een ·zorgzame sa
menlevmg 2 De werkloze uitkermgsge
rechtigden zouden de mogelljkheid moe
ten kriJgen om volledig deel te nemen aan 
het sociale Ieven en op menselljke wijze 
mee te werken aan de bevrediging van de 

Dr R.J.A Janssens (1943) rs zelfstand1g gevest1gd 1nterrm 
manager en l1d van de COA-bas1sgroep socrale zekerhe1d. 

1 Herderl11k schr~Jven van de Brsschoppen van Nederland 
over mens. arbe1d en samenlev1ng 26 maart 1985 

2 Prof dr R.C. Kwant. CriSIS 1n het arbe1dsbestel dat tot 
baanstelsel werd' Afsche1dscollege (1983) Hre11n wordt 
een commentaar gegeven op dr R.J.A. Janssens· boek 
getrteld EmanCipat;e ten aanz;en van de arbe1d. Deventer 
1982 
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maatschappelijke behoeften. De Wet On
beloonde Arbeid door Uitkeringsgerech
tigden zal waarschiJnlijk medio 1987 door 
de Tweede Kamer goedgekeurd zijn 
Doch aileen andere spelregels (een nieu
we wet) verandert weinig. Onbetaalde ar
beid verschaft immers vandaag de dag 
weinig maatschappelijke waardering. Een 
andere maatschappelijke ordening, een 
andere levensstijl en een andere mentali
teit IS gewenst. waarin de plaats van de 
arbeid een geheel andere is dan nu. 

Arbeid moet tot haar recht 
komen in humane, sociale 
en economische zin. 

In een Bulletin van de Erasmus Llga 
werd ondersche1d gemaakt tussen dne 
aspecten van de menseliJke arbeid te we
ten de humaan, de sociaal en de econo
misch genchte arbeid 3. In dit artikel gaat 
de auteur op de beide eerst genoemde 
aspecten 1n te weten arbeid d1e direct op 
mensen is gericht en arbeid die op groe
pen van mensen is gencht. De v1sie op 
arbeid d1e men nog steeds hanteert, gaat 
uit van betaalde arbeid en niet van arbe1d 
door mensen-met en mensen-zonder-be
taalde-baan. Als men zou uitgaan van bei
de dan zou men tot een ander bele1d 
komen. 

Het zogenaamde traditionele arbeids
ethos zou vervangen moeten worden 
door een humaan arbeidsethos. Dit ethos 
heeft andere accenten. Tot arbeid wordt 
dan aile maatschappelijke en persoonlijk 
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zinvolle act1v1teit gerekend Arbeid is dan 
ontplooi1ngsact1vitelt d1e 1nhoudel1jke belo
nlng geeft; of, zoals Maslov zegt: 'een 
enorme bron van zelfontplooi1ng'. Deze 
arbeid b1edt mogeiiJkerWIJS de mogelijk
heid tot zelfverwerkeiiJking en brengt de 
mens dan tot zichzelf. Arbeid is dan geen 
de mens van zichzelf vervreemdende be
Zigheid meer. Arbeid vormt mede onze 
persoonlljkheid en identiteit. Het 1s zulver
der de behoefte aan werk te herdefin1eren 
als de behoefte aan activiteit (bezigheid), 
ongeacht de vraag of deze activiteit al of 
niet financ1eel beloond wordt. 

In een enquete (waarin de ondervraag
den van de veronderstelling moesten ult
gaan dat men een gegarandeerd mini
mum-jaar-inkomen zou hebben) werd ge
vraagd naar het belang dat men hecht aan 
het verrichten van betaald werk in vergeiiJ
king tot het vemchten van onbetaald werk. 
Zowel studenten als werknemers bleken 
het verrichten van betaald werk m1nder 
belangriJk te vinden. Het is het uitoefenen 
van een act1v1teit ('een baan hebben') en 
niet per se het hebben van een betaa!de 
baan, dat als fundamentele behoefte be
leefd wordt. Volgens Pasveer zal 'het recht 
op arbeid' in de toekomst hoe Ianger hoe 
meer worden 'het recht op participat1e 
aan het maatschappel1jke gebeuren'/ Dit 
kan een teken van emancipatie, van be
VriJding en vital1te1t ziJn. 'Het recht hebben 
op bezigheid' geeft een kans om een man 
of vrouw van 'beteken1s' te ziJn. Het ver
keerd begrepen arbeidsethos heeft het 
Ieven gesplitst 1n 'betaald werk' en 'vrije 
tljd'. Het humane arbeidsethos verru1mt 
het begrip arbeid tot elke bez1gheid. Het 
klakkeloos ident1ficeren van ·arbeld' met 
'loopbaan' wordt hiermee doorbroken, 
evenals de voorstelling van 1mmatenele 
betaling als afwezighe1d van betaling. Het 
1s tiJd om aan het onderwaarderen van 
'onbeloonde arbeid' een e1nde te maken. 

3 lr J M. MatthrJsen. 'Arberd rs drenstbetoon aan mensen. 
Bullet;n nr 8 urtg Erasmus Lrga. ·s-Gravenhage 1981 

4. P J Pasveer, Werklooshe;d IS geen werk. Zomer en Keu
nrng Boeken. Wagenrngen 1977 
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/orc_vcune san-:enlev1ng 

Rigiditeiten 
Onze samenlevmg kent het loonbaansys~ 
teem om werk te Iaten doen. Volgens d1t 
model moet al hei werk in loonbaanvorm 
gekanal1seerd worden en aangeboden 
aan de besch1kbare werkers. Maar d1t sys~ 
teem stagneert Ons huid1ge arbe1dsbe~ 
stel laat veel noodzakelijke werkzaamhe~ 
den onvemcht, omdat w1j er niet 1n slagen, 
gez1en de econom1sche omstandigheden, 
dlt werk 1n loonbaanvorm onder te bren~ 
gen. Het gevolg is du1del1jk. In toenemen~ 
de mate biiJfl werk l1ggen en I open werkers 
werkloos rond. MaatschappeiiJk nuttig en 
gewenst werk word! niet gedaan omdat 
de vraag ernaar n1et koopkracht1g genoeg 
rs (onder de hu1dige bruto/netto verhou~ 
drngen) VriJwillige arbe1dskrachten ku n~ 
rlen er n1et voor gevonden worden en de 
baanlozen met een uitkering mogen het 
over het algemeen n1et doen. 

De hu1dlge wetgeving b1edt de baanlo~ 
ze te we1n1g ruimte om z1ch te kunnen 
ontploo1en en plaatst hem in een zeer 
afhankeiiJke posit1e. De consequentie er~ 
van rs dat, waar geen loonbaan voor 
remand besch1kbaar IS, h11 op geen andere 
WIJZe z1nvol bez1g mag ZIJn. Door spelre~ 
gels van een soort sociaal~darwrnistisch 
(survival of the f1ttest') model en onze zeer 
strak gereguleerde maatschappij worden 
mensen te vaak klem gehouden. De uitke~ 
r1ng is bedoeld als een overbrugg1ng van 
de penode van baanloosheid De baanlo~ 
Len mogen hu.'l baanloze S1tuat1e n1et als 
een alternatief voor deelname aan het ma~ 
tenai1Sl1sch produ ktreproces beschou~ 

wen. Ze raken onder een verstikkende 
controle. De gemeentelijke sociale dlen~ 
sten en de bednJfsverenigmgen hebben 
een controlerende funct1e. ZIJ hanteren 
daarbiJ een aantal geschreven en onge~ 
schreven regels. om na te gaan of de 
baanloze z1ch naar haar of ziJn omstandig~ 
heden actief opstelt voor het (weer) verkriJ~ 
gen van een betaalde baan. De u1tkeren~ 
de rnstant1es kunnen bij het niet~nakomen 
of overtreden van deze geschreven en 
ongeschreven regels sancties opleggen 
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verlaging of zelfs uitslu1t1ng van de uitke~ 
ring voor bepaalde tijd. De ernst en de 
mate van 'verWIJlbaarheld van de gedra~ 
g1ngen' ZIJn hrerbiJ van doorslaggevende 
betekenis. 'Een gelukkige werkloze zou 
iemand ZIJn die niet naar werk zoekt en die 
daarom het systeem opl1cht' 6 De baanlo~ 
ze word! gedwongen deze s1tuatie als liJ~ 

deiiJk te biiJVen zien en z1ch voortdurend 
beschikbaar te houden voor de loonar~ 
beidsmarkt. Het gedwongen thuisblijven 
is maar al te vaak een moeilijke opgave 
met de nodige spanningen. Slechts een 
'arbeidshandeling' mogen z1j verrichten, 
namelijk het solliciteren en wei acht uur per 
dag. De directeur van de Rotterdamse 
Soc1ale Dienst merkte - sprekende over 
baanlozen boven de 45 Jaar - op, dat de 
verplichting, regelmatig verantwoording 
te komen afleggen over sollic1taties, een 
goede manier is om baanlozen gek te 
maken 7 

Het 1dee dat men over een situatie heeft, 
komt maar al te vaak niet overeen met de 
werkelijkheld. D1t is soms zelfs het geval bij 
politic1 en werkgevers, als het gaat om het 
werken met behoud van uitkering. De 
baanlozen mogen nog steeds geen 'pro~ 
duktieve arbeid' verrichten. Zodra een 
baanloze 'm werktijd' iets nuttigers doet 
dan zinloos solliciteren, loop! hiJ de kans 
bet rapt te worden en ziJn uitkering te verlie~ 
zen. Soms mag 1emand - biJ wiJze van 
guns! - pro~deo werk of ander werk ver~ 
richten. Doch de pro~deo voorwaarden 
die gesteld worden door de Federatie van 
BednJfsverenigingen en het Ministerie van 
Soc1ale Zaken en Werkgelegenheid vor~ 
men een regel1ng met voetangels en klem~ 
men. De uitkerende instant1e kan bepalen 
dat men loch produktieve arbeid verricht 
ten gevolge waarvan men niet meer als 
werkloos kan worden aangemerkt, en dat 
men dus ten onrechte een uitkering ont~ 
vangt. De toekomstige Wet onbeloon~ 

5. Prof. dr R.C. Kwant: op crt. biz. 6 
6 Dr. W. Albeda, De cns1s van de werkge!egenhe1d en de 

verzorgmgsstaat. Kampen 1984. 
7. De Volkskrant, 2 mei 1981 
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de arbeid door uitkeringsgerecht1gden 
(Woau) zal regionale toets1ngscommissies 
1nstellen die toetsing en goedkeuring aan 
onbetaalde arbe1dsplaatsen zullen moe
ten geven. Dit niet zozeer ter bescherming 
van pro-deo-werkers maar ter bescher
ming van betaalde arbeldsplaatsen/loon
banen. Oat w1l zeggen de voorgestelde 
regel1ng komt neer op een beperk1ng van 
de mogeiiJkheden voor Ultkeringsgerech
tigden om onbeloonde arbeid te verrich
ten. N1ettemin heeft het huid1ge wetsvoor
stel voor de Woau prima1r een sociaal 
karakter. omdat het ertoe strekl duideiiJk
held te verschaffen over de voorwaarden 
waaronder werken met behoud van Ultke
ring is toegestaan, en het tegelijkertijd 
beoogt te voorkomen dat dit werk met 
behoud van uitkenng in diskrediet ge
raakt. doordat voor het economische Ie
ven schadelijke (neven)effecten optre
den' 

Menselijke waardigheid 
De waardighe1d van de mens en daarme
de van de menselijke arbe1d noopt ons om 
na te gaan of de nu geldende regels n1et 
verouderd ziJn Waar econom1sche rege
ilngen niet zijn aangepast aan de e1sen 
van de menselijke waardigheid, moeten 
ze ter d1scussie gesteld en veranderd wor
den. Sommige sociale wetten hebben in 
hun Ultvoering een regress1ef effect op de 
begunstlgden. De fundamentele recht
vaardigheid e1st deelneming aan het Ieven 
van de menselijke gemeenschap voor al
len. De mens staat immers enerziJds als 
een vrij 1ndividu 1n de samenleving, terwijl 
hiJ daarmee anderzijds innig is verbonden. 
Vandaar zijn streven naar vrijheid en on
derllnge verbondenhe1d van de mensen. 
Van Wezel vindt een mogeliJk alternatief 
voor het recht op een loopbaan, het recht 
op 1nkomen in combinatie met het recht op 
de niet-financiele opbrengsten van ar
beld" Mensen met een u1tkering moeten 
pro-deo-werk kunnen doen. Zelfs in het 
begin van de achttiende eeuw schreef 
Montesquieu in 'L'esprit des Lois':' .. un 
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homme n'est pas pauvre parce qu'li n'a 
rien. mais parce qu'll ne travaille pas 
Uitkeringstrekkers moeten hun 1dentiteit 
kunnen v1nden. hun Ieven zinvol kunnen 
innchten en tot zelfontplooi1ng kunnen ko
men bu 1ten de we reid van betaald werk I() 
Het recht op een zinvolle en waardlge 
plaats 1n de samenleving voor 1eder lndivl
du behoort een doel van de sociale wetge
ving en van het gemeenteiiJk beleid te ziJn. 
De auteur pleit dus voor een ·recht' op 
arbeid, dat wil zeggen op zmvolle bezig
held ongeacht of deze al of niet f1nanc1eel 
beloond word!. (D1t werken zou een ver
groting van het arbeidsbestel als gevolg 
hebben. Doch onbeloonde arbeid is geen 
volled1g gei1Jkwaard1g alternatief voor be 
taalde arbeid. Het 1s een alternat1ef om 
werkloze u1tkenngsgerecht1gden zoveel 
mogel1jk in staat te stellen volwaardig aan 
het maatschappeliJk Ieven deel te nemen, 
waardoor ze een ander beset van per
soonlijke waarde kunnen krijgen.) BiJ een 
bele1d dat onbetaalde arbe1d ondersteunt 
dlent de overheid te denken aan het 
scheppen van faclliteiten. gericht op het 
wegnemen van obstakels die van buitenaf 
de vriJheld van het individu in reg1e ne
men B1j de mogelijkheid om met behoud 
van uitkering actief te ZIJn moet de VriJWilll
ge deelname uitdrukkelijk voorop staan. 

Het bereiken van volledige werkgele
genheid vere1st belangriJke aanpass1ngen 
en creatleve methoden. Naast een zo 
rechtvaardig mogelijke verdel1ng en rant
soenering van de beschikbare betaalde 
loonbanen 1n bepaalde sectoren zouden 
er ook onbetaalde banen gecreeerd moe
ten worden, die diensten opleveren die 
nodig zijn en d1e door de samenleving 
worden gewaardeerd. Doch let wei, in 

8 De M1n1ster van Soc1ale Zaken en Werkgelegenhe1d ·Me
mane van antwoord Ontvangen 6 maart 1987 Tweede 
Kamer. vergader1aar 1986-1987. 19549 no 6. 

9. Drs. J.A.M. van Wezel; ·soc1ale laag en belev1ng van 
werklooshe1d'. SoCiale Wetenschappen JrQ. 15 .no. 3 
1972 

10. WetenschappeiiJke Raad voor het Regenngsbele1d; Ver
n~euw,ngen m het arbe1dsbestel. StaatsdrukkenJ no. 21, 
(Den Haag 1981) 14-15 
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ZurqLarne sarnenleVIIlQ 

deze beschouw1ng en het volgende be
letdsvoorstel wordt slechts gesproken 
over de humaan en soCiaal gerichte ar
beld 

Beleidsvoorstel1 1 

A Het signaleren van maatschappeliJke 
behoeften. Opsommen van onvervulde, 1n 
de samenleving bestaande behoeften Bij
voorbeeld inventansaties maken van (on
vemcht) noodzakeliJk werk biJ afdelingen 
van gemeenten. biJ Jeugdzaken. sport en 
recreatie dlensten en bednJven van ge
rneenten: biJ kerken: aile gesubsidieerde 
1nstelltngen. 1nstanties: huishulp voor be
Jaarden: opvangen en opvoeden van kin
deren buiten schoolliJd: assistentie btJ het 
onderwiJS (leesmoeder overblijfkrachten): 
ass1stent1e biJ verkeer en hulpdiensten 
(verkeersbrtgades vnJwlllige brandweer. 
EHBO-ers. mllieutoezicht): openbaar ver
voer (buurtbussen. belbussen. WIJkbus
sen): bewak1ng: enz Dit voor zover dit 
werk normal1ter niet door betaalde krach
ten wordt verncht, aangezien anders de 
werkloosheid' vergroot zou kunnen wor

den door verdr~nging van · normaal-be
taalde-werknemers door 'gesubsidieer
den [N. B Hoewel er arbetd 1s die in het 
maatschappeliJk verkeer onbeloond pleegt 
te worden verncht. ZiJn er geen vaste gren
zen te trekken tussen vormen van arbeid 
die beloond of onbeloond behoren te ZiJn. 
Ook doen ZiCh per regia verschlllen voor. 
Het moet dus gaan om addittonele ar
beidsplaatsen die zoveel mogeliJk geliJk 
waardlg kunnen ZiJn met reguliere ar
beidsplaatsen ('lijken op gewone betaalde 
arbeid)l'] 

B. Ott werk. dat zowel maatschappelijk 
als indtvidueel gezien zinvol en doelge
ncht 1s. Iaten goedkeuren door de regiona
le toets~ngscommtss1es. zodat uitkenngs
gerechtigden het mogen verrichten. [Val
gens de Woau l1gt 1mmers de uiteindelijke 
besltSSingsbevoegdheid over de toelaat
baarhetd voor het vernchten van onbetaal
de arbeid door uitkeringsgerechtigden bij 
de toetstngscommissies.] 
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Onbetaalde arbeid moet 
toegankelijker worden door 
betere informatie en 
WeQWIJZers. 

C. lnformatie geven aan al diegenen die 
geregistreerd staan als werkloos. dus ook 
aan de 45-Jarigen en ouder. WegWiJzers 
u1tgeven om de mogelijkheid voor Uitke
ringsgerechtigden om onbeloonde arbe1d 
te vemchten. toegankelijker te maken. 

D. Steunverlenende diensten moeten er 
komen om de werklozen te helpen btJ het 
vinden en vasthouden van banen De ge
meenten zouden opdracht moeten geven 
dat een groat deel van de werkuren van 
de betaalde medewerkers van de club- en 
buurthu1zen en het opbouwwerk daad
werkeliJk besteed wordt aan de htervoor
genoemde activtteiten (inventariseren van 
werk, de goedkeunng van deze aclivitei
ten. informat1e geven aan en meedenken 
met werklozen) 

E Van het bedrag dat de gemeenten 
hiervoor beschikbaar kunnen stellen. ko
men aileen die club- en buurthuizen en dat 
opbouwwerk en andere instellingen en 
organisaties voor een extra subsidie in 
aanmerking die blijken (onder andere uit 
regelmatige schrifteliJke verslaggeving die 
gericht wordt aan de locale overheid) z1ch 
actief voor de hiervoor omschreven activi-

11 Drs L Flapper en or R J A Janssens Rapport aan 
CDA Gemeenteraac!sfract;e s-Gravenhage CDA Wer 
kgroeo Werklolen. s-Gravenhage 1987 

12 Drs A V:ssers drs J Baar1ens .r J Rreken Werken mel 
behouo' van wtkenng. vercinngtng van regu/,ere arbela? 
Trlburg 1984 
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te1ten, 1n te zetten. Deze extra-subsidle IS 
dus n1et bestemd voor extra-betaalde for
matleplaatsen. maar dient daadwerkelijk 
die werklozen ten goede te komen die 
onbetaald werk verrichten. 

Herwaardering onbetaalde arbeid 
Onbetaalde arbeid zou de sociale beteke
nls moeten kriJgen die velen nu aan loon
arbeid ontlenen. Dit zou betekenen een 
emancipat1e van de werkloze. Het pro
deo-werk vormt de u1tdrukk1ng van een 
daadwerkeiiJke soiidanteit met (of verant 
woordel1jkhe1dsbesef voor) de naaste. 
Veie van deze bezigheden zijn gelijkwaar 
dig aan ioonarbeid. BIJ pro-deo-werk dle
nen echter garant1es voor contlnultelt en 
kwai1te1t van de dienstveriening ~nge

bouwd te worden Meer e1sen zulien aan 
vriJWillig(st)ers en hun werkprestat1es moe
ten worden gesteid. Men mag de mens 
geen vrijheden schenken zonder de daar-
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biJ behorende verantwoordeiljkheden 
Aan biJna aile banen ligt ten grondslag een 
1nd1vidueei dan wei colleclief contract tus
sen een partij die de baan vraagt en een 
partiJ d1e de baan aanbiedt. De band die 
de vnJwillig(st)er 1n ZIJn baan aangaat, 1s 
niet van econom1sche, maar van moreie. 
sociaie en JUndische aard. Pro-deo-werk IS 
geen vriJbliJvende zaak en stelt als zodan1g 
ZIJn eigen voorwaarden en piichten. Onbe
taald werk is niet onverpl1chtend Door 
parliJen dlent van geval tot gevai te wor
den nagegaan of het voor hun spec1f1eke 
relatie noodzakeiiJk of wenselijk is dat een 
schnftelijke overeenkomst wordt aange
gaan en welke afspraken en toezeggln
gen daann moeten worden vastgelegd. 
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Prof. dr. M.A 0 Plattel 

Maakt de 
informatiemaatschappij 
een zorgzame 
samenleving mogelijk? 

Na de Tweede Wereldoorlog is ten gevol
ge van de economische expansie en de 
welvaartsgroei de verzorgingsstaat tot 
stand gekomen. De economische crisis en 
de ftnanciele onbetaalbaarheid van de so
Ctale voorz1eningen vormen vooral de 
aanleiding, dat het bestaande verzor
gtngssysteem ter discussie gesteld wordt. 
Let wei, de financiele haalbaarhetd vormt 
slechts de aanleiding, want de klachten 
komen vooral uit de psychtsche en soc1ale 
hoek. De uitgedijde overhetdszorg zou 1n 
plaats van mondige burgers afhankelijke 
cllenten creeren. 

De psychisch-sociale bezwaren, die in 
de Jaren zevent1g tegen de verzorgmgs
staat beginnen op te komen, worden 
e1genl1jk reeds in de jaren zestig geuit door 
de toenmalige maatschapptJkritische be
wegtngen, wanneer de financienng nog 
geen enkel probleem vormt. Als Schuyt 
verklaart, dat de verzorgmgsstaat lijkt op 
een weeshuis, waar je goed verzorgd 
wordt maar n1et voldoende aandacht 
krtJgt, dan blijkt dezelfde klacht op btJna 
tdenlieke WtJze in de maatschappijkritiek 
van de Jaren zestig uitgesproken te wor
den. De welvaartsmaatschappij van die 
dagen wordt vergeleken met een gouden 
koo1. Als Je er eenmaal in bent, aldus de 
cntict, bezWtJk Je voor haar verlokkingen. 
Je vliegt niet meer weg, ook al worden de 
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deurtJes van de koo1 wagenwijd openge
zet. Je wordt goed gevoederd en ver
zorgd, maar Je vriJhetd ben Je kwijt en Je 
spontan1te1t wordt getemd. 

Oeze maatschapptJkrtttek logenstraft de 
stelling, dat de psych1sche en sociale 
klachten tegen de verzorgingsstaat louter 
een soort dekmantel ziJn om allerlei gewo
ne. ord1naire bezuinigingsoperaties te 
rechtvaardigen. Het probleem ligt tnder
daad dieper. Ott neemt niet weg, dat men 
de zaak ook weer niet moet omkeren. 
Allerle1 overheidsuitgaven nu gaan be
knotten met een beroep op de druk, dte er 
van een teveel aan overheidstaken uit
gaat, 1s ook een vorm van verkeerde tdeo
logie. Een opknapbeurt van de Haagse 
bureaucratie garandeert helemaal nog 
n1et een meer zorgende samenleving. 

Het moet n1et een soort 'bon ton' wor
den om de nadelen van de verzorgtngs
staat zo breed mogeltJk uit te meten. De 
voordelen wegen alttjd nog tegen de na
delen op. Het bestaande stelsel van socia
le zekerheid heeft btjgedragen tot vermin
dering van sociale ongelijkheid, tot bestnJ
dtng van bestaansonzekerheid, tot weg-

Prof dr M G Platte! (1921) IS emer1tus-hoogleraar soctale 
ethtek aan de econom1sche lacultett van de Kathol1eke Unt
versttett Brabant. en bu ttengewoon hoogleraar a an de Ko
ntnklijke Miltta11e Academte te Breda. 
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nemmg van ziekterisico's en nadelen van 
bedriJfsongevallen. Wei bestaat maat
schappelijke vooru1tgang nu eenmaal in 
verbetering van de negatieve kanten van 
het bestaande systeem. 

'Georganiseerde solidariteit' 
De problemen van de verzorgingsstaat 
worden pas inzichtelijk bmnen de culturele 
context van de industriele samenleving. 
Het industriele rationalisenngsproces 
heeft ertoe geleid, dat het menseliJk Ieven 
zich voortaan is gaan voltrekken in afhan
keiiJkheid van systemen en organisaties. 
De techn1sche efficiency richtte z1ch eerst 
op de ontw1kkeling van de produktiemid 
delen, daarna op de organ1sat1e van de 
produkt1everhoudingen en tenslotte op de 
regulering van de maatschappelijke ver
houdmgen. De ontwikkel1ng van de pro
duktiemiddelen, waarbiJ werktuigen wor
den u1tgebouwd tot machines, doet de 
huisindustrie verdwiJnen en er ontstaan 
fabr1eken. Vervolgens eist de kostbaar
held van het produkt1eapparaat, dat de 
produktieverhoudingen op een rationeel
doelmatlge manier georganiseerd wor
den. De organ1sat1etechn1eken komen op. 
Om de groei van het bedrijfsleven verder 
te bevorderen moet na de Tweede We
reldoorlog het maatschappelijk Ieven 1n al 
zijn facetten 'ge1ndustnaliseerd" worden. 
De welvaarts- en verzorgingsstaat vragen 
dan om effic1ente regulering. 

Deze ontwikkelingen hebben ertoe ge
leld. dat mensen en dingen steeds meer 
als elementen ZIJn gaan functioneren bin
nen geconstrueerde systemen. Zonder 
een totaal verkeerssysteem kunnen het 
vliegtuig. de trein en de auto hun functie 
n1et vervullen. Zonder de uitgebreide pro
duktie- en d1stributlesystemen kunnen de 
mensen niet meer in hun behoeften voor
zien. Het sociale zekerhe1dssysteem IS 
noodzakelijk om in de moderne samenle
ving prive 1n het Ieven rond te kunnen 
blijven komen. De Westerse samenleving 
1s niet meer verdedigbaar door zwaar be
wapende soldaten maar slechts door ge-
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avanceerde wapensystemen Wanneer 
dit netwerk van voorzien1ngen ontregeld 
zou raken. dan zou het Ieven binnen korte 
tiJd niet meer mogelijk zijn 

De oude kleine, besloten en organisch 
met elkaar verweven verbanden en institu
tles hebben z1ch door de expansieve tech
niek vertakt tot grootschaltge, alztJdig van 
elkaar afhankelijke, organ1sat1onele net
werken. Oat de overhe1d in dit netwerk met 
staaldraad is gaan werken is niet zo zeer 
aan staatscentrisme te wijten. maar vall 
veeleer omgekeerd toe te schriJven aan 
het machtsspel van een complex netwerk, 
dat ook de overhe1d degradeert tot een 
posit1e en functie b1nnen dit mechanische 
krachtenspel. 

Koloniserende systemen 
De maatschapptjkritiek stelt reeds in de 
jaren zestig het repressieve en bureaucra
tische karakter van de maatschappelijke 
systemen, waaronder dat van de staat, 
aan de kaak. Men begint dan te spreken 
van structureel geweld. maatschappelijke 
vervreemdlng, anomie en repressieve to
lerantie. Het protest komt uiteindeliJk hler
op neer, dat het systeem voorrang gekre
gen heeft op het ZIJn van de mensen. 

Twee bekende WIJsgeren hebben de 
afgelopen Jaren de macht van de maat
schappelijke structuren in het centrum van 
de aandacht geplaatst. ZiJ signaleren, dat 
er een ondergrondse verschuiving heeft 
plaatsgevonden van 'belangen' naar 
'macht'. Het gaat n1et zo zeer om belan
gen van afzonderlijke groepen of klassen. 
maar om de veel moeiiiJker te ontdekken 
structurele machtspatronen. die niet aan 
een bepaalde groep of instantie gebon
den zijn. 

J. Habermas meent in ziJn art1kel D1e 
Krise des Wohlfahrtstaates', dat ondanks 
de utopische verwachtingen van de Ver
lichting autonomie omgeslagen IS in af
hankelljkheid, emancipatie in onderdruk
king, rationaliteit 1n onverstand. HiJ laat 
zien, hoe de leefwereld gekolon1seerd en 
gedisc1plmeerd wordt door de 1mperatie-

Cl1r~sten Democrat1sche Verkenn1ngcn 7<8!87 

Zc 

V< 

v 
c 

z 
\ 



ve subsystemen van economie en staat. 
De structurele onderdrukkmg heeft de 
vorm van kolon1aal geweld aangenomen 

Het fe1t, dat de mensen in de industnele 
rnaatschappiJ meer clienten van system en 
dan burgers van een samenlevmg ziJn 
CJeworden. v1ndt ook zijn weerklank 1n de 
werken van de onlangs overleden wijs
geer M Foucault. Met ZIJn machtstheor1e 
tracht deze denker het onderdrukk1ngs
mechan1sme van onze tiJd te ontcijferen. 
Het gaat er volgens hem om de macht in 
de ge1ndustrial1seerde samenleving ·zon
der kon1ngen' te denken. In het verleden 
heeft men aandacht besteed aan macht
hebbers zoals aan konmgen pausen, ge
leerden. auteurs, aan macht1ge mst1tuten 
zoals de kerk, het Ieger, de staat het 
onderWIJS de rechtspraak enzovoort. 
Macht was 111 die t11d nog 1ets wat men kon 
verwerven en verl1ezen. delegeren en ver
delen. 

Maar 1n onze maatschappiJStructuur is 
rnacht geen bez1t of e1genschap meer. Het 
probleem is n1et meer wat macht 1s maar 
hoe ZIJ werkt. Macht wordt niet bezeten 
maar u1tgeoefend en wei 1n een complex 
netwerk van ontelbare pos1t1es, die onder
ling onlosmakeiiJk met elkaar verbonden 
ZIJn. Macht 1s verhuisd van gebiedende of 
verb1edende persoon of institutie naar de 
strateg1e van anonieme systemen met hun 
verordenmgen en regels. Het machts
mechanlsme 1n de industriele cultuur is dat 
van d1sciplinering en normalisering. Het is 
nauw verstrengeld met het technisch en 
rnechan1sch weten. De moderne weten
schappen ziJn normal1serings- en discipli
nenngsapparaten geworden. Niet zonder 
reden worden volgens Foucault de sociale 
en menswetenschappen disciplines ge
noemd, omdat zij als leveranciers van dis
c1pl1neringstechnieken fungeren. 

In de opvatting van Foucault IS demo
derne staat n1et meer een soevere1ne 
machthebber. HiJ wil JUist aantonen, dat dit 
zogenaamde staatscentr1sme slechts 
schiJn is en dat hierachter een subtieler 
netwerk van machtsmechanismen schuil
gaat. 
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Het mechanische 
wereldbeeld van de 
industriele maatschappij is 
geen zorgzame 
samenleving. 

De problemen van de verzorgingsstaat 
zijn n1et aileen oplosbaar door minder 
staatsmterventie. door minder regulering 
of meer privatisenng. Dergelljke. op z1ch 
zinvolle maatregelen hebben aileen kans 
van slagen. als ZIJ gepaard gaan met die
per liggende veranderingen van het me
chanlsch wereldbeeld van de mdustnele 
maatschappiJ. Deregulenngen binnen 
een mechanisch systeem ZIJII niet goed 
mogeiiJk. omdat, als er een radertJe anders 
functioneert, het hele raderwerk dreigt te 
dereguleren. Men ziet dan ook, dat allerlei 
pogingen tot deregulermg vaak met even 
zovele regulenngen omgeven moeten 
worden. T och wijzen deze nieuwe aanzet
ten er wei op, dat het mechan1sch grand
patroon zelf aan transformatie toe IS en om 
een andere bestuurbaarhe1d van syste
men vraagt. 

lnformatietijdperk 
Onze mdustr1ele samenlevmg verkeert 1n 
de overgangsfase naar een post-lndustrie
le maatschappiJ. Er wordt gesproken over 
'de derde golf'. Na de vaardigheldstech
niek met de daaraan beantwoordende 
agrar1sch-ambachtelijke samenleving en 
na de energietechniek met de daaraan 
corresponderende mdustnele samenle
ving doet de informatiemaatschappij met 
haar mformat1etechnologie haar intrede. 

De industr1ele cultuur stoelt op de infra-

307 



structuur van een mechanische technolo
gie en op de suprastructuur van een 
mechanische kijk op mens en wereld. De 
grondcategorieen van dit denken ziJn: 
kracht, bewegmg, efficiency, standarisa
tle, grootschalighetd en uniformiteit. Het 
efflciency-denken gaat h1er uit van een 
rationele, dat wil zeggen een mechani
sche arbeidsdeling. De arbeid wordt zo
veel mogelijk opgesplitst in eenvoudige, 
routinematige en cyclische herhaalbare 
handelingen. De kracht van de mach1ne 
ligt in de snelle routinematige herhaling 
van dezelfde handelingen en in de leve
ring van gestandanseerde massaproduk
ten 

De bureaucrat1e IS daarbiJ de organisa
ttevorm. die past bij de machmeachtige 
verdeling van functies. De taken, die zo
veel mogeltJk aan de basis opgesplitst ziJn, 
moeten door een strakke hierarchische 
Ieiding van bovenaf en van buitenaf sa
mengesmeed en gestuurd worden. Het 
bureaucratische bevelsysteem, dat ziJn 
stuurbaarheid zoekt in talrijke gestandari
seerde voorschriften, staat de mdustnele 
maatschapptJ op het lijf geschreven. 

Als de voortekenen niet bedriegen, zal 
de nieuwe informatietechnologie als infra
structuur en de nieuwe communicattecul
tuur als suprastructuur de starheid van 
standarisering en bureaucratisering door
breken. A. Toffler schrijft in ziJn boek 'De 
flexlbele organisat1e' 'De nieuwe techno
logie drijft ons niet naar een Orwell1aanse 
wereld van gerobotiseerde, gestandari
seerde en monotone samenlevingen 
maar naar de sterkst gedifferentieerde 
structuren uit onze geschiedenis'. In de 
publtkatie 'Een paradigmatische verande
ring van het wereldbeeld. Commumcatie
systemen versus mechanische syste
men', hebben wij ook dit stand punt bear
gumenteerd. lndustriele machines stan
dariseren, industriele systemen bureau
cratiseren, maar computers flexibiliseren 
en informatieve systemen democratise
ren. 

De grondcategorieen van het informati-
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sche denken zijn: patroon en informat1e, 
processen en flextbil1te1t, pluriformiteit en 
gedifferentieerdheid. De nieuwe organisa
ttepatronen bezitten een raamwerk-struc
tuur. ZiJ bestaan uit globale orienterende 
richtliJnen, die n1et om een un1forme uit
voermg maar om een strategisch creatie
ve vormgeving vragen. Geen gestandan
seerde, h1erarchische voorschnften maar 
flexibele, horizontale spelregels. 

De solidaire samenleving 
Onze samenleving verkeert in een over
gangsfase zowel technisch als soctaal-cul
tureel. Het n1euwe informatlsche wereld
beeld met een veranderende ktJk op mens 
en omgevmg IS bez1g te penetreren 1n aile 
porien van het sociale weefsel Het alter
natief van verstateltJkmg of pnvat1sering 
dient doorbroken te worden. Het gevaar 
bltjlt anders aanwezig, dat een terugtre
dende overheid langs een andere weg 
toch weer het persoonlijk Ieven komt btn
nendringen om te controleren, of men prt
ve nog wei of n1et meer voor ondersteu
ntng in aanmerkmg komt. Ook de uitdruk
king 'meer of minder staat' blijft erg dub 
belzmn1g. Het gaat op zich n1et over een 
meer of minder sociale rechtsstaat, maar 
om een zo'n goed mogeltjke sociale 
rechtsstaat. D1t vraagt echter in onze tijd 
om een herorientering van de verhoudm
gen tussen staat en maatschapptJ. 

In CDA-kringen worden de n1euwe ont 
w1kkelingen tastend aangedu1d met ter
men als gespre1de verantwoordelijkheid. 
de zorgende samenleving. Men spreekt 
beeldend over een versterking van het 
maatschappelijk mtddenveld. Er wordt 1n 
d1t perspectief weer gedacht aan het sub
srdiariteitsbeginsel en aan het pnncipe van 
soeverein1te1t 1n e1gen knng. 

Er wordt soms smalend afgegeven op 
deze termen als zorgzame samenleving. 
D1t komt, omdat de tegenstanders dan 
deze termen vanuit een voorbiJe context 
begriJpen. Het is inderdaad n1et te ver
wachten, dat vroegere intermediaire ver
banden als familie, buurt, geloofsgemeen-
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schap of confessionele organ1satie weer 
het m1ddenveld zullen gaan bezetten. 
Men koestert dan ten onrechte de ver
wachting, dat het komende post-industrie
le 1nformat1etijdvak zich met oude, zelfs 
pre-1ndustriele verbanden laat meubile
ren. Een d1aloog met het verleden komt 
n1et tot stand, als men 1n term en van conti
nutleiten denkt. Dit zou hetzelfde ziJn, als 
de toekomst van een gezin te willen voor
spellen door aileen maar op de groot
ouders te letten. 

Een crisis bestaat JUISt h1erin, dat het 
oude het n1et meer doet en het n1euwe nog 
n1et geheel tot Ieven gekomen is. Tastend 
moet nog de weg gezocht worden. Vooral 
de contrastervar1ngen van de situaties die 
het n1et meer doen, vormen daarbtJ een 
voorwoord' en b1eden 'voor-kennis' op 

de toekomst. Volgens Rosanvallon leert 
deze tijd ons, dat de idee van collectieve 
voorzienmg = staat = geen handelswaar 
= gelijkhetd, en d1e van prive-voorzienmg 
= markt = wmst = ongelijkhetd, in onze 
dagen n1et zonder meer opgaan. 

Twee beginselen treden 1n ons cultuur
patroon naar voren. nameltjk emancipatie 
en tndivtdualisenng aan de ene kant en 
concrete solidanteit aan de andere kant 
H. Beck meent daarom. dat 'indtvidualistl
sche Liberalismus' en ·kollekttvistische So
ltdaritat' moeten uitmonden in een 'part
nerschaftltche Solidaritat'. Dit is het wezen
ltjke postulaat van het christelijk maat
schappeltJk denken. Als de voortekenen 
n1et bedriegen. dan vindt dit ideele erf
goed nieuwe levenskrachten in de ontwik
keltngen van de informatiemaatschappij. 

Enkele contouren worden z1chtbaar. De 
bureaucratische 1nteractievormen op 
grond van feed back-communicatie. De 
bureaucratische besturing leidde tot star
heid en misverstanden, die n1et zozeer 
voortvloeiden uit onwil als wei uit onkunde. 
De n1euwe communicatiesystemen zullen 
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d1e onkunde vermmderen. De organisa
ties vragen tegenwoordig een eigen ster
ke bedrijfscultuur, want wilmformatie 'be
tekenis' kriJgen, dan moe\ men z1ch geza
menliJ~ herkennen in een gemeenschap
peltjk gedachtengoed. 

De komende maatschappij zal meer ge
differentieerde en pluriforme structuren 
kennen, dte als subsystemen in open com
municatie met elkaar staan, waardoor dif
ferentiatte en 1ntegratie nauwer samen
gaan. De mensen raken door deze pluri
formtteit in verschillende, beperkte ver
banden op elkaar aangewezen en heb
ben elkaars deskundigheden nodig. De 
bestaande atomistische opsplitsing van ta
ken zal afnemen en de solidar1teit zal we
gens de noodzakelijke participerende sa
menwerking nog groter worden. 

De overheid zal mmder als een organi
satorische machine allerle1 gestandari
seerde besluiten fabnceren. Haar taak zal 
ltggen 1n het scheppen van randvoorwaar
den, 1n het uitzetten van een raamwerk en 
een grondpatroon, die van de sociale part
ners meer dan vroeger een participerende 
en daardoor emanciperende inzet vragen. 
Word! in de informattemaatschappij de 
overheid in die zin pas echt subsidiair? 
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Prof. dr. C.J. Rijnvos 

Welzijnszorg binnen 
een gemengd sociaal
economisch bestel 

Nederland kent een gemengd sociaal
economische orde. De structuur hiervan 1s 
weergegeven in bijgaande schematische 
voorstelling. Het bestel bestaat uit een par
ticullere en een collectieve sector. 

Het gemengde sociaal-economische be
stet van Nederland 
Parllcul1ere 
sector 

lnd1v1duele 
goederen 

Quasi 
collectieve 
goederen 

Collectieve 
sector 

Collectieve 
goederen 

Daarbij worden vanuit de particuliere sec
tor goederen en diensten voortgebracht 
en verkocht op - althans overwegend -
de vrije markt. De collectieve sector stelt 
goederen en diensten (veilighe1d, onder
wijs, gezondheidszorg e.a.) ter beschik
kmg, alsmede bepaalde inkomens (zoals 
A. OW.-, werkloosheids- en bijstandsuitke
ringen). 

Voorts verzorgt zij uitgaven, die wij als 
typ1sch collectlef beschouwen, zoals kin
derbiJSiagen en studiebeurzen. De wel
zijnszorg vormt een belangrijk onderdeel 
van deze collectieve behoeftenvoorzie
ning. 

Binnen dit gemengde sociaal-economi-
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sche bestel bestaan reeds jaren grote 
spanningen. Deze zijn geconcentreerd op 
de grensbepaling tussen de particuliere 
en de collectieve sector oftewel op de 
voorziening 1n quasi-collectieve goederen 
en d1ensten. Een grensverschu1ving in 
deze zin heeft grote betekenis voor de 
verhoudingen b1nnen de ondersche1den 
sectoren. De aandacht gaat hierbij uit naar 
de voortbrengmg van quasi-collectieve 
goederen en diensten. waarvoor kenmer
kend IS - volgens een aanduid1ng van 
Goedhart - dat 'levenng v1a de markt niet 
bij voorbaat IS u1tgesloten doch waar ,~,aar 
subject1ef oordeel van de gemeenschaps
organen desondanks optimalisering van 
de welvaart het best kan worden bena
derd door de prijsvorming geheel of ten 
dele terzijde te stellen'. De welziJnszorg 
moet vnJwel geheel tot deze quasi-collec
tleve goederen en dlensten worden gere
kend. HierbiJ gaat Goedhart er n1et geheel 
terecht van uit dat de voorziening in quasi
collectleve goederen en diensten steeds 
geheel binnen de collectieve sector zal 
plaats hebben. Oat behoeft echter n1et het 
geval te ziJn. Men neme de gezondheids
zorg als voorbeeld. 

Prof dr C J R•1nvos (1931) IS hoogleraar algemene econom1e 
en openbare f•nanc1en aan de JUrtdlsche laculte1t van de 
Erasmus Un1vers1te1t te Rotterdam 
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Wel1swaar is de neig1ng groot om deze 
overwegend binnen de collectieve sector 
te plaatsen, maar ziJ v1ndt ook voor een 
goed deel binnen de particuliere sector 
plaats. Ouas1-collectieve goederen en 
dlensten hebben een individuele en socia
le betekenis. terwiJI zij in beginsel zowel 
b1nnen de particuliere als de collectieve 
sector kunnen worden voortgebracht. 
Daarom ligt de grens tussen de partlculie
re en de collect1eve sector niet bij voorbaat 
vast. ZiJ kan verschuiven in de ene of de 
andere richtmg en dat heeft belangrijke 
consequenties. Bij een opschuiving naar 
l1nks verl1est de particuliere sector terrein; 
de voorziening 1n quasi-colleclleve goede
ren en diensten zal dan relatief meer vanuit 
de collectieve sector gestalte krijgen. Om
dat echter de financienng via de belastin
gen en soc1ale premies vanuit de particu
llere sector moet plaatsvinden - Smith 
noemde de collectieve sector een onpro
duktieve kostganger van de marktecono
mie - kan deze laatste onder druk komen 
te staan. Hiermee is het thema dat ons 
bez1g houdt aangegeven. 

Het probleem van de welziJnszorg bm
nen het hu1dige Nederlandse gemengde 
soc1aal-economische bestel heeft betrek
klng op het bepalen van de omvang van 
de quas1-collectieve goederen en dien
sten. d1e onderscheideniiJk in de particulie
re en de collect1eve sector zullen worden 
voortgebracht. Voor een beoordeling van 
de spanningen die z1ch voordoen is het 
nodig de geschetste bas1sstructuur steeds 
1n gedachten te houden en \evens te I etten 
op de veranderingen welke z1ch in de loop 

Tabe/1 
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van de tijd met betrekking tot de verhou
ding tussen de twee sectoren voltrokken. 

Grensverlegging 
De grens tussen de particuliere en de 
collectieve sector kan macro-economisch 
worden aangegeven met een verWIJzing 
naar de relatieve omvang van de over
heidsuitgaven voor de soc1ale verzeke
nng. De desbetreffende uitgaven stiJQen 
van Jaar tot Jaar. Ondanks de ombuigln
gen van de laatste tijd is dat nog steeds het 
geval zoals bl1jkt uit label 1. 

BIJ deze gang van zaken kunnen twee 
vragen worden gesteld. OaarbiJ gaat het 
ten eerste om de financiering oftewel om 
de vraag of de particuliere sector zonder 
gevaar voor het sociaal-economische be
stel als zodanig de last wei kan dragen. Op 
de tweede plaats kan twijfel rijzen wat 
betreft de JUistheid van de quasi-collectie 
ve behoeftenvoorz1ening als zodanig. Is 
het wei gewenst om deze voorz1ening op 
zo'n grote schaal als intussen het geval is 
te Iaten plaatsvmden vanu1t de collectieve 
sector? Wij houden deze twee vragen 1n 

gedachten biJ de verdere interpretatie van 
tabel1. 

Uitgedrukt in een percentage van het na
tionaal produkt tegen marktprijzen verto
nen de overheidsuitgaven smds 1983 een 
daling 

lnzoverre is er sprake van een ombul
ging. Het een en ander duidt op een ver
schuiving naar rechts van de grens tussen 
de particuliere en de colleclleve sector. 
zodat nu deze laatste onder druk komt te 

Relatteve omvang overhetdsuitgaven en fasten soctale verzekenng (in mrd gld) 
1981 1982 1983 1984 1985 

a) nattonaal produkt 313.60 328.55 336.40 352.80 369.10 
- netto - tegen markt-
pnJzen 

b) overhetdsuttgaven 157.4 166.45 171.80 179.80 185.10 
tn een percentage van a) 50.2 50.1 511 50.1 50.1 

c) lasten soctale 77.6 83,8 84.5 84.5 86.7 
verzekenng 
tn een percentage van a) 24.7 25.5 25.1 24.0 23.5 
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1986 
382.15 

192.80 
50.0 
88.1 

23.1 
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Tabel 2 
Collecltef beslag en ftnancieringstekort (in 0/o-en van het nationaal tnkomen) 

1981 1982 
Belast1 ngdru k 29.8 29,3 
Soc1ale prem1es 20.9 22,1 

Collect1ef beslag 50.7 51.4 

F1 nane~er1 ngstekort 8,3 9.4 

staan. Daarmee kan nader worden inge
gaan op de financieringsverhoudingen 
b1nnen het gemengde sociaal-econo
mlsch bestel. De collectieve uitgaven wor
den gefmancierd met belastmgen en so
ciale verzekeringspremies - het collectie
ve beslag - alsmede met kapitaalmarkt
middelen en n1euw gecreeerde liquiditei
ten. Deze laatste twee bronnen moeten 
worden aangeboord ter voorzienmg in de 
middelen in verband met het financie
nngstekort. In 1960 beliep het collectieve 
beslag 34,2% van het nat1onale mkomen; 
in 1981 lag het op 50,1 %, zodat z1ch 
gedurende twee decennia een stiJQing 
voltrok van gemiddeld 0,75% per jaar. 
CJk in dit verband is 1983 het Jaar van de 
overgang; sindsdien vindt een procentue
le daling plaats van de belastingen en de 
sociale prem ies. 

Hiermee tekent z1ch gaandeweg het 
beeld af. De periode met een grote druk 
op de particul1ere sector gaat - vooral 
onder fmanciele pressie - voorbij. Het 
gaat gaandeweg beter in het bedriJfsle
ven. 

In het kader van de ombuigmg voltrekt 
z1ch s1nds 1983 een beperking van de 
collect1eve sector. H1ermee zijn de finan
cieringsproblemen van de collectieve sec
tor nog geenszins opgelost. De monetaire 
verhoudingen binnen het Nederlandse 
sociaal-econom1sch bestel vormen nogal
tijd een bron van zorg; daarbij is een naar 
rechts opschuivende grens tussen beide 
sectoren van groot belang voor de wijze 
waarop de welziJnszorg gestalte krijgt. 

Het collectieve beslag ligt met 50% van 
het nationale inkomen nog steeds zeer 
hoog en het financieringstekort is nog al-
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1983 1984 1985 1986 
28.5 27,6 27.5 28,0 
24,6_ 23.2 22.7 22.0 

53.1 50.8 50.2 50.0 
-

10.7 9.4 7,3 6.8 

tijd zorgwekkend. Zo IS er een spannmg 
tussen de particuliere en de collectieve 
sector ontstaan waarbij de overheldsfinan
cien een centrale rol spelen. HierbiJ leidde 
het omvangrijke collectieve beslag tot gro-

Ondanks ombuigingen is 
het financieringstekort nog 
altijd zorgwekkend. 

te kosten voor het bedriJfsleven. Oat was 
nog niet genoeg voor de financ1enng van 
de ambit1eus uitdijende collect1eve sector. 
Het grote financieringstekort leidde voorts 
tot een omvangriJk beroep op de kapltaal
markt. De overhe1d ontplooide z1ch tot een 
dominerende vrager naar middelen. In 
1978 was haar beroep nog beperkt tot 
20,7% van het aanbod. Daarna vond een 
gestadlge groei plaats tot 80.1% in 1983. 
Sindsdien is er ook in dit verband sprake 
van een ombuiging; 1n 1986 was het kapi
taalmarktberoep reeds teruggelopen tot 
41 ,4% van het aanbod. Hiermee zijn de 
monetaire verhoudingen echter nog 
geenszins gezond. 

De creatie van nieuwe liquiditeiten 1s in 
verband met het fmancieringstekort zeer 
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Tabe/3 

Kap1taalmarktberoep van de overhe1d. llquid!le!lscreatie en rentemveau 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Overhe1dskap1taalmarktbe-
roep 1n een percentage van 
hetaanbod 64,1 
L qu cl :c: 'screat1e (1n mrd gld) 5.6 
L1qu1dlte1tsquote 34.7 
Rendement staatslen1ngen 5 
tot 8 Jaar 11.53 

omvangnJk, als gevolg waarvan de liqUidl
teltsquote sterk sliJQl. Hienn schuilt een 
potentieel mflat1egevaar. 

Het geheel overz1ende kan worden 
vastgesteld, dat smds het begm van de 
Jaren zeventig tot 1983 een belangrijke 
u1tbre1dmg van de collectieve sector 
plaatsvond. waardoor - met een lood
zware collectieve last en een rente-opdrij
vend kap1taalmarktberoep van de over
held - het bednJfsleven onder druk kwam 
te staan. Voorts kwam door een veel te 
groot fmanc1eringstekort de moneta1re 
orde onder spann1ng. 

S1nds 1983 voltrekt z1ch moeiliJk en 
moe1zaam een ombu1gmg. In het kader 
daarvan IS een begm gemaakt met een 
saner1ng van de monetaire verhoudingen. 
Voorts is de druk op het bedrijfsleven voor 
een goed deel weggenomen. Tot slot z1et 
de collect1eve sector zich geconfronteerd 
met de noodzaak van een zekere beper
klng. Oeze laatste heeft grote mvloed op 
de vormgeving van de welziJnszorg. 

Sectorale verhoudingen 
De grens tussen de particuliere en de 
collect1eve sector binnen het gemengde 
soc1aal-econom1sche bestel van Neder
land kan verschu1ven en 1n werkelljkheid 
doet ziJ dat ook. Oaarmee worden de ver
houdlngen binnen de particul1ere en de 
collect1eve sector betekenisvol be1nvloed. 

Het ligt voor de hand nu eerst in te gaan 
op de verhoudingen bmnen de particulie
re sector - met name het bedriJfsleven -
toen deze onder sterke druk stond, want 
daann schuilt veel leerzaams voor een 
beoordel1ng van de pos1t1e waann de wei-

74.7 80,1 69,2 65.8 41,4 
9.4 12,6 10,2 14,5 7.2 

36,3 38,4 40,2 42,4 43,4 

9,91 8,24 8,11 7,32 6,36 

zijnszorg zich momenteel bev1ndt. OaarbiJ 
kan de vraag worden gesteld of de zorg
wekkende economische situatie van enke
le Jaren geleden als een conjuncturele de
pressle moet worden aangemerkt, die 1n 

beginsel slechts met een grote schoon
maak - l1qu1datie van bednjven - kon 
worden gesaneerd. Oat was duidelijk niet 
het geval. Het was veeleer z6 dat in ons 
land een tragische afbraak van produktie
capacitelt plaats vond, die wemig of niets 
met 'creat1eve destruct1e' 1n termen van 
Schumpeter te maken had. Los van pro
duktconcurrentle en techn1sche achier
stand - die uiteraard steeds kunnen op
treden als gevolg waarvan aldoor markt
gerichte en techn1sch-vernieuwende in
vesteringen nodig zijn - voltrokken zich 
ontwikkelmgen, waarmee grote en in be
ginsel gezonde delen van het produk
tieapparaat onder druk werden gezet Oat 
was het geval met de veel te sterk geste
gen arbeidskosten, met de loodzware col
lectieve lasten (belastingen en sociale pre
mles) en de ontspoorde overheldsfinan
cien, welke v1a een gapend financienngs
tekort en een sterk toegenomen kapltaal
marktberoep van de overhe1d, de reele 
rente opknkten tot een onwerkeiiJk hoog 
niveau. Ju1st h1erdoor kwam - geheel 
anders dan door een vervreemding van 
de mark! - vrijwel het gehele Nederland
se bedrijfsleven in de klem. Vele onderne
mmgen gingen dicht, die - als de ar
beidskosten niet z6 sterk waren gestegen, 
de collectieve lasten beter in de hand wa
ren gehouden en het financieringstekort 
normale grenzen niet had overschre
den - waarschijnlijk hadden kunnen 
voortbestaan. 



Ook in de welzijnssector 
werken mensen die zich 
Iaten horen als hun 
bestaan bedreigd wordt. 

Daarmee was veel werknemersleed 
voorkomen. Het 1s passend hierbiJ nog 
een fundamentele opmerking van mone
taire aard te maken. Evenwicht1ge verhou
dingen binnen een soc1aal-economisch 
bestel vere1sen een stabiel en goed func
tionerend geldwezen. DaarbiJ wordt het 
monetaire bestel niet aileen bedreigd door 
een hoge inflat1e. Een onwerkelijk hoge 
reele rente moet in beg1nsel op gelijke voet 
als storingsfactor met betrekking tot het 
geldwezen worden aangemerkt. Oat kan 
aan weinig tWIJfel onderhevig ziJn, want die 
hoge rente kan - als het bedriJfsleven 
gedwongen wordt tot afwenteling van kre
dletverliezen op het bankwezen - leiden 
tot een aantasting van de monetaire orde 
oftewel van de gulden als reken-. rull- en 
spaarmiddel. Het een en ander betekende 
- hetgeen in het begin van de Jaren tach
tig duideiiJk werd - dat een oplossing van 
de structurele crisis slechts mogelijk was 
met een str1ngente beheers1ng van de ar
beidskostenontwlkkeling en van het col
lectieve beslag. Voorts was het nodig te 
streven naar een substantiele verminde
ring van het financieringstekort. Hiermee 
is reeds heel wat gezegd over een te ver 
naar links opgeschoven grens tussen de 
particuliere en de collectieve sector, waar
mee de welzijnszorg zich met financiele 
middelen van de overheid verder kan ont
wikkelen. Maar het beeld is nog niet com-
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pleet. De uitdijende collectieve sector 
- dat was immers tot in het begin van de 
Jaren tachtig het geval - betekende een 
vooraankondiging van problemen die z1ch 
bij de ombuiging zouden voordoen. Bij de 
ombuiging zoals die sinds 1983 gestalte 
krijgt, werd al vlug du1delijk dat een be
grenz~ng van de collectieve sector proble
men oproept. Ook in deze sector zijn men
sen werkzaam die zich Iaten horen als hun 
bestaan bedreigd wordt. Het opschuiven 
van de grens tussen de twee sectoren van 
de gemengde econom1e naar rechts bete
kent met betrekking tot de weiZIJnszorg 
een terugtreden van de overheid en meer 
particulier initiatlef. 

Uiteraard Ievert dat problem en en span
ningen op. Oat is altijd het geval als b1nnen 
gevestigde sociaal-economische verhou
dingen veranderingen worden aange
bracht. In zoverre ziJn de klachten vanuit 
de collectieve sector over de consequen
tles van het ombuigingsbeleid wei te be
griJpen VriJwel dagelijks lezen wiJ in de 
krant sombere berichten over de verwach
te gevolgen van het ombuigingsbeleid 
voor de collectleve sector in het algemeen 
en de welziJnszorg in het biJzonder. HierbiJ 
kunnen de ervaringen met de druk op de 
private sector tot in het begin van de Jaren 
tachtig leerzaam ziJn. De ervaringen dul
den er op dat een beperking van een 
bepaalde sector zich als noodzaak kan 
voordoen. Het is echter wei gewenst daar
biJ een zorgvuldig beleid te voeren ten 
e1nde onnodige nadelige effecten te voor
komen. Voor een beoordeling van de 
onrust die met betrekking tot de beperking 
van de colleclleve sector valt waar te ne
men kan dan ook als criter1um gelden of 
de ombuigmgen met de nodige zorgvul
digheid worden uitgevoerd. 

Zorgvuldigheid 
De verhoudingen van de particuliere tot 
de collect1eve sector moet - deze aange
legenheid keert nu in de beschouwing 
terug - worden beoordeeld vanUit twee 
criteria. DaarbiJ gaat het op de eerste 
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plaats om de financiering. waarmee de 
monetaire orde niet mag worden bedreigd 
en geen al te grote lasten op het bednjfsle
ven mogen worden gelegd. Anders ge
zegd: de voorziening in quasi-collect1eve 
goederen en diensten moet binnen een 
evenw1chtig economisch en moneta1r ma
cro-kader worden geplaatst. Vanu1t dit ge
zichtspunt is er met de ombuiging sinds 
1983 een goed begm met de sanenng van 
de verhoudingen gemaakt. maar er IS nog 
lang geen sprake van een evenwichtige 
s1tualle De recente informat1e betreffende 
de Nederlandse macro-econom1sche en 
monetaire situatie gaat ook in deze rich
ling Er is met betrekk1ng tot de naaste 
toekomst op zijn minst sprake van verlang
zaming van de economische groei en 
vooralsnog van een veel te grote werk
loosheid. Het collectieve beslag is te groot. 
alsmede het f1nanc1eringstekort; 1n nauwe 
samenwerking hiermee beweegt de reele 
rente zich op een te hoog n1veau. Gelet op 
deze situat1e vall te verwachten dat het 
ombuigingsbele1d - hetgeen moet le1den 
tot een verdere beperk1ng van de collec
tleve sector - nog wei enige tijd zal voort
duren. Het tweede criter1um van waaruit 
de verhouding van de particuliere tot de 
collectieve sector moet worden beoor
deeld 1s of - gelet op de uitbre1ding van 
laatstgenoemde gedurende enige decen
nia - een voorziening in quas1-collect1eve 
behoeften en d1ensten door de overheid 
op zo'n grote schaal als momenteel ge
beurt, een goede zaak kan worden ge
noemd In dit verband ziJn recenteliJk ont
Wikkelde vernieuwende gedachten over 
een zorgzame samenleving van grote be
tekenls. 

Algemeen gesproken gaat het er hierbij 
om of vanuit m1cro soc1aal-economisch 
gezichtspunt de voorzien1ng in quasi-col
lectieve goederen en diensten niet beter 
voor een goed deel aan particuliere instel
l,ngen kan worden overgelaten. De ver
nleuwende gedachtengang met betrek
king tot de zorgzame samenleving ver
dient veel belangstelling omdat zij de hel-
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pende hand kan bieden bij de formulering 
van zorgvuldigheidscriteria in het kader 
van het ombu1gingsbeleid. Lettende op 
deze twee cntena kunnen met betrekking 
tot de beperk1ng van de collectleve sector 
wat betreft de huidige stand van zaken 
drie opmerk1ngen worden gemaakt. Een 
verschuiving van de grens tussen de parti
culiere en de collectieve sector naar rechts 
doet zich als noodzaak voor en dient u1t 
een oogpunt van evenw1chtige macro-ver
houdingen tot stand te komen. 

Een te ver u1td1Jende collectleve sector 
kan vanwege de financiele problem en van 
de overheld. welke daarmee worden opge
roepen. een gevaar zijn voor het gemeng
de soc1aal-economische bestel als zoda
nig. In het begin van de jaren tacht1g was 
dit gevaar 1n Nederland reeel aanwezig 
Sinds 1983 is het kleiner geworden maar 
nog niet geheel verdwenen. In de komen
de Jaren zal een verdere beperk1ng van de 
collectieve sector nodig zijn. De tweede 
opmerk1ng houdt in dat het bij die beper
king gewenst is zoveel als mogelijk ruimte 
te bieden aan verantwoorde vernleuwen
de gedachten met betrekking tot de zorg
zame samenlev1ng en de consequenties 
hiervan voor de welziJnszorg. Het is een 
goede zaak dat twee vllegen in een klap 
kunnen worden geslagen in die zin. dat 
met een macro-ombuiging een mlcro-ver
betering van de voorziening in quasi-col
lectieve goederen en diensten kan wor
den bere1kt. Een verschuiving naar rechts 
van de grens tussen de particuliere en de 
collect1eve sector van het gemengde so
ciaal-economische bestel b1edt het parti
culler initiatief mogelljkheden bij deze 
voorzien1ng. 

Ten derde en tot slot is het gewenst dat 
uit een oogpunt van zorgvuld1gheid biJ het 
ombuig1ngsbele1d de geschetste macro
en m1cro-aspecten van de collectieve be
hoeftenvoorzlening in acht worden geno
men. BiJQevolg d1ent de zorgvuldigheid te 
worden gebaseerd op drie criteria. Deze 
ziJn de aanvaarding bij het ombuig1ngsbe
le1d van de consequenties welke het een 
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en ander heeft voor de voorziening in 
quasi-collectieve goederen en diensten. 
Ombuigen is niet eenvoudig de geldkraan 
dicht draaien, maar ook de consequenties 
aanvaarden voor de wijziging in de collec
tieve behoeftenvoorziening, welke daarbij 
optreedt. Vervolgens gaat het om het 
voorkomen van beleidsconsequenties 
b1nnen een korte periode, in het kader 
waarvan een zorgvuldige keuze past van 
die vormen van collectieve behoeften
voorziening, welke de overheid niet Ianger 
of 1n mindere mate zal verzorgen. 

Tot slot is een consistent beleid op lan
gere termijn nodig in die zin, dat de beper-
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king van de collectieve sector zo zorgvul
dlg wordt gekozen dat een terugkeer over 
enige tiJd niet nodig zal ZIJn. Het 1n acht 
nemen van deze zorgvuldigheidscritena 
kan er toe leiden dat de collectieve sector 
bij een noodzakelijke beperk1ng niet een 
onnodige druk te verwerken krijgt zoals 
met de private sector enkele Jaren gel eden 
het geval was. 
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Zorgzarne sarnenlevrn\J 

Or. M E. Beck 

Zorg om en in de 
ruimtelijke ordening 

De rutmteltjke ordening heeft in Neder
land, volgens de gehanteerde procedu
res, veel weg van een keurig aangeharkte 
tum. De oppertumman. het Rijk, deelt de 
vrucht van ziJn overpeinzingen omtrent de 
toekomstige tndelmg ervan mee 1n ziJn 
nota's en structuurschetsen, daalt in ZIJn 
bemoe1enis met de innchting af tot de 1ets 
operatloneler structuurschema's en ziet er 
voorts op toe dat via provinciale streek
plannen het bestek wordt u1tgewerkt in de 
gemeenteltjke bestemmingsplannen. Hier 
komt geen zorgzame samenlevmg aan te 
pas, wei een zorgzame overheid en dan 
nog liefst 1n een technocrat1sche vorm. Als 
het allemaal net zo ordelijk uit zou pakken 
als het wordt aangedlend zou het CDA er 
waarschtJnlijk goed aan doen ZIJn zorgza
me samenleving elders op te kweken, om 
dte vervolgens in een keung bijgehouden 
park uit te kunnen Iaten. 

De grondslag voor het nationale ruimte
ltjke beletd werd gelegd in de Jaren zestig. 
culmmerend in de Tweede nota over de 
ruimtelijke ordening (1966). Trefwoorden 
waren spreiding en gebundelde decon
centratie. In de Jaren zeventig werd op 
deze noties voortgewerkt 1n de Derde nota 
over de ruimtelijke ordening (1973 e.v.); 
toen werd zelfs de economische groet
doelstelling ter discussie gesteld. Ott alles 
had trekken van een distributiebeleid. 
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Landelijk moesten activtteiten in het 
Westen van het land naar de perifere re
gia's gelokt worden door een relatieve 
overbedeltng van die regio's met voorzie
ningen. Regionaal werden de grote ste
den omringd met ook weer sterk van over
hetdsvoorzieningen afhankelijke groeiker
nen om de overloop uit die steden in 
goede banen te leiden. Lokaal werd er, 
volgens de toen gangbare stedebouw
kundlge ideeen, gewerkt met scheiding 
van functies: wonen, werken, verkeer en 
recreatie. Dit verkavelen gebeurde op na
tionaal, regionaal en lokaal niveau door de 
woonfunctie centraal te stellen en de invul
ltng van andere functies van het beoogde 
woonpatroon te Iaten afhangen. Dit werd 
1n de hand gewerkt doordat de ru1mtelijke 
ordening met de volkshuisvesting in een 
min1sterie is ondergebracht. Die nadruk 
op de woonfunct1e verklaart overigens, 
voor een belangrijk deel, waarom het alle
maal niet uitpakt zoals men het zich had 
voorgesteld. 1 

Het werken, de economische bedrijvig
heid, laat zijn activiteiten ruimtelijk namelijk 
niet toedelen volgens een tevoren vastge
legd patroon. Bedrijven hebben vesti
gingseisen die per sector en zelfs per on-

Mevrouw rnr. M.E. Beck (1931) rs werkzaarn brJ de Rijkspla
nologrsche Drenst. 
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derneming uiteen kunnen !open en waar 
ZIJ slechts ten koste van hun bedrljfsresul
taten van kunnen afwijken. Als enkele on
dernemingen misschien al baat hadden 
bij het gevoerde spreidingsbeleid, voor 
het merendeel was dat beslist niet het 
geval. Water daarom met het spreidings
beleld bereikt 1s, is een ruimtelijke discre
pantie tussen de vestiging van bedriJven 
met hun werkgelegenhe1d en het aanbod 
van voorz1enmgen voor de bevolking. 
Normaliter volgen de voorzieningen, ook 
de huizen, immers de econom1sche be
drljvigheid, zodat ze ook daar terecht ko
men waar er vraag naar is. Het compacte 
stadsbeleid dat nu aan het spreidingsge
bled is toegevoegd, zorgt. in de toegepas
te versie ervan, in dit verband dan nog 
voor extra problemen. 1 en 2 

Valt het in agrarische kringen te begriJ
pen dat men er ruimteiiJke ordenings
vraagstukken te IIJf gaat met verkavelings
begnppen. voor de economie in het alge
meen is een dergelijke benadering niet 
toepasbaar, zeker niet wat betreft de in
dustriele en handelsact1v1teiten. BIJ de eco
nomie dient men, wat het ruimtelijke orde
ningsaspect betreft, te denken 1n termen 
van communicatie en informatie b1nnen 
een complexe technologische omgeving, 
en dan nog niet eens aileen met betrek
klng tot de fysieke infrastructuur dienaan
gaande, maar ook ten aanzien van toele
vering van kennis, energ1e, etc. 

Bestuurlijk instinct 
Betekent dit dat de ruimteiiJke ordening er 
beter aan zou doen af te zien van inrich
tingsambities? Op lokaal en regionaal ni
veau ziJn die wei op hun plaats, ziJ het dat 
men er ook daar beter aan zou doen zich 
niet te verme1en in een al te simplistisch 
opgevatte ruimtelijke ordening. LandeiiJk 
d1ent er echter op het gebied van de ruim
telijke ordening primair een randvoor
waardenbeleid gevoerd te worden voor 
de economie. (Zou dit een reden kunnen 
ZIJn om de ruimtelijke ordening onder te 
brengen bij Economische Zaken? 1

) Het 
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gaat daarbij om het realiseren van een 
overkoepelend stelsel van randvoorwaar
den waarmee wordt ingespeeld op actiVI
teiten van de overheid, prof1t- en non
profitlnstellingen, evenals van burgers. Dit 
houdt weliswaar een verbreding 1n van de 
ruimtelijke ordening omdat aldus haar in
richtingsbeleid wordt gecompleteerd met 
een tot nu toe niet ontwikkeld randvoor
waardenbeleld, maar deze toevoeging is 
niet aileen noodzakelijk voor een volwaar
dige ruimtelijke ordening, doch maakt te
vens een bestuurlijke structurering moge
lijk die ruimte schept voor een gescha
keerd overleg met de maatschappeiiJke 
spelers die er voor de ruimtelijke ordenmg 
toe doen. 

Juist omdat de activiteiten van de proflt
instellingen ten dele een natlonale, ten 

Ruimtelijke ordening op 
landelijk niveau moet de 
economie beter dienen. 

dele een internat1onale verwevenhe1d ver
tonen, is het zaak voor de ru1mtelijke orde
ning op nationaal n1veau, waar mogelijk 1n 
samenspel met de ons omringende ian
den, een ru1mtelijk cobrdlnerende rol te 
spelen bij het scheppen van goede rand
voorwaarden voor de economie. Het in
richtingsbeleld waar de instell1ngen, zowel 
in de prof1t- als in de non-profitsfeer. en de 
ruimtelijke consumpt1eve gedragmgen 
van burgers aanleiding toe geven, is daar
entegen overwegend een lokaal-regiona
le aangelegenheid. Men moet biJ de 1nvul-
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lrng van de rurmtelrJke ordenrng dus on
derscherd maken naar bestuursn1veau. 

Oat het bestuurlrJk rnstrnct voor deze 
zaak rn bredere kring nret ontbreekt, blijkt 
urt het oprrchten door VNO en NCW van 
de commissre-Oele en Le Blanc. Deze 
zullen ook aan de mrnister-president rap
porteren over grote rnvesteringsproJecten 
rn telecommunrcatre, wegen en bruggen 
dre nog nret rn de overheidsplannen ZIJn 
opgenomen of daar een gerrnge priorrteit 
hebben Aldus word! er een begrn ge
maakt met het voorzien in een ernstrge 
lacune op drt beleidsterrern. Deze lacune 
rs ontstaan doordat de rurmtelijke orde
nrng op natronaal niveau zrch, in tegenstel
lrng tot wat daar van haar verwacht mag 
worden. met rnrrcht1ngsvraagstukken be
zrg houdt In de nreuwe beleidspresentatie 
van de rurmtelrJke ordenrng zoekt men nu 
welrswaar aanslu1trng brJ infrastructurele 
opvattrngen zoals dre op het politieke vlak 
rnmrddels gangbaar ziJn. maar de vraag is 
waar de vererste know-how om deze voor
nemens ook rn de praklijk te brengen 
gezien de ontwrkkelde werkwijze, van-
daan moet komen. 1 ,.,, :' 

Gevarieerde eisen 
Waar bevindt zrch het voorstel om tot een 
nreuwe benaderrng bij de rurmtelijke orde
nrng te komen, de zorgzame samenlevrng 
of waar zou dre zrch kunnen bevinden zo 
dre nog nret bestaat7 Men moet dan be
derlken dat de rurmtelrjke ordening pas 
dan solrde voorstellen kan doen omtrent te 
realrseren voorwaarden voor te stimuleren 
economrscho ontwrkkelrngen. als ziJ zich 
eerst op de hoogte stelt van de gevarreer
de ersen welke maatschappelrjke rnstellin
gen zowel rn de profrt- als non-profitsfeer, 
aan de rurmte stellen wrllen zrJ gezameniiJk 
de gewenste ontwrkkelingen op gang 
brengen en houden. Behalve in de weten
schappelrJke lrteratuur kan men hiertoe te 
rade gaan brJ profrt1nstellrngen op het ge
bred van onroerend goed - verzekerrngs
maatschapprJen. proJectontwr kkelaars, 
hypotheekbanken - en vertegenwoord1-
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gers van het bedrijfsleven zoals Kamers 
van Koophandel d1e, beroepshalve, over 
voor de ruimtelijke ordening essentiele in
formatie besch1kken om de aanslu1ting tot 
stand te brengen tussen de ruimtelijke 
ordening en de maatschappelrjk gedra
gen ruimteiiJke ontwikkelingen. Van het 
lokale en regronale overleg met profit- en 
non-profitrnstellingen die zich willen vesti
gen. zal vervolgens een doeltreffende 
ruimtelrJke rnrichting afhangen. 

Het rs in dit verband voor het ruimtelijke 
beleid van groot belang dat de informatie 
die zij van deze instellingen nodig heeft, 
ook werkeiiJk rnformatre kan ziJn, dat dat 
geluid dus geen echo is van wat de over
herd zelf te berde brengt Naarmate die 
rnstell1ngen meer afhankelijk ziJn van de 
overheid wordt het gevaar van dit laatste 
groter. Het is in dit verband erg ongunstrg 
dat in het biJzonder de non-profitinstellin
gen die voor de ruimtelijke ordening van 
belang zijn - zoals universiteiten, scho
len, ziekenhuizen en woningcorpora
tres - rn de huidige bestuurlijke en finan
creel-economlsche situatie in hoge mate 
afhankelijk geworden zijn van de over
heid. Zoals gesteld in 'Ruimte voor be
stuur. bestuur voor ruimte' 1 heeft deze 
afhankelijkheid alles te maken met verlies 
aan invloed van de clientele van deze 
rnstellingen op die instellingen. Het funes
te gevolg van deze ontwikkeling rs dat de 
overherd hrerdoor in de srtuatie rs geraakt 
dat ZIJ zelf de prioriteiten voor deze instel
lrngen moet vaststellen, terwiJI zij dat op 
ergen kracht niet kan: daarvoor ziJn priori
terten per bevolkingscategorre en per re
gio te verschillend en te veranderlijk. 

De overherd kan drt probleem op eigen 
houtJe aileen op een technocratisch-ideo
logische WIJZe oplossen of met een aan 
willekeur grenzend pragmatrsme. Haar 
activrteiten verliezen aldus echter het stu
rend vermogen over de maatschappelijke 
ontw1kkelingen, aangezien ziJ zich dan 
wein1g of niets gelegen laat liggen aan de 
daaraan 1nherente vereisten en wenselijk
heden. ZiJ meent het dan of zelf te weten, 
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of zij w1jzigt de bestaande situatie op on
derdelen al naar gelang het haar goed
dunkt, in beide gevallen zonder voldoen
de inzicht 1n de beleidsgebieden. Vroeg of 
laat loopt de overheid daardoor vast in 
haar eigen activiteiten. Het 1s aileen de 
clientele van de maatschappelijke instellin
gen die zich via de markt en via de finan
ciele en bestuurlijke inspanning die ziJ zich 
voor de non-profitinstelling getroost, voor 
de nodige terugkoppeling kan zorgen en 
daarmee de orientatie verschaffen over 
waar het met deze instellmgen naar toe 
moet. Deze act1eve 1nbreng is daarom ook 
voor de overheid onmisbaar als houvast 
voor haar handelen. 

Materiele autonomie 
Wilde voor het ru1mtelijke beleid noodza
kelijke aansluiting op de maatschappelljke 
ontwikkelingen tot stand kunnen komen. 
dan zullen voor het ru1mtelijke randvoor
waardenbeleid en het ruimtelijke inrich
tlngsbeleld zowel de profit- als de non
profltinstellingen derhalve over de nood
zakelijke materiele autonom1e moeten be
schikken. Aan formele autonomie ge
paard aan een feitelijke (nameiiJk financie
le) afhankelijkheid, hebben d1e instellingen 
en de overheid, waaronder de ruimtelijke 
ordenmg, voor hun beleidsbepaling wel
nig of niets. Voor herstel van die mater1ele 
autonomie zullen de burgers echter, voor
al financieel. in staat gesteld moeten wor-

Verlaging van de 
inkomstenbelasting 
versterkt indirect de 
non-profitinstelli ngen. 

Zorgza:ne sarnenlcv1ng 

den hun relatie tot hun instell1ngen zelf te 
bepalen. 

De overhe1d heeft er daarom belang biJ 
de dispositie van de burger over ziJn inko
men aanzienlijk te verruimen door verla
ging van de op dat inkomen drukkende 
lasten. Oit dient in de gegeven optiek ge
paard te gaan met een gelljktijdig vermin
deren van de overhe1dsinspannmg op het 
geb1ed van de collectleve consumpt1e die 
consumptie in welks aanbod de overhe1d 
een aandeel heeft en die meestentljds 
loopt v1a non-profitmstellingen. 3 Aldus 
raakt de burger in staat om ZIJn voorkeuren 
daadwerkelijk kenbaar te maken via ziJn 
door eigen 1nspanning maatschappeiiJk 
weer verankerde instellingen Het treft 
h1erbij gelukkig dat de zolang nagestreef
de inkomensn1vellering, voorzover d1e 
zich althans voordoet 1n de prima1re mko
menssfeer, een uitstekende voorwaarde is 
om deze op burgeriiJke vnJheid gebaseer 
de sanermg in de maatschappel11ke en 
polit1eke besluitvormmg te verwerkelijken 

Via de maatschappelijke mstellingen zal 
de samenlevmg aldus (opnieuw) een zorg
zame gestalte kunnen knjgen, een gestal
te d1e de overhe1d bovendien van het ge
wenste houvast kan voorz1en biJ het uitzet
ten van het bele1d ten aanzien van haar 
e1gen soortgeiiJke mstellingen, dat even
tueel mede tot uiting komt in goed gedo
seerde, geen autonom1e onderm11nende, 
subsidies. Een dergelijke verschuivlngs
operatle zou voor de staat zelfs het voor
deel hebben van besparing, n1et aileen 
omdat er op deze WIJZe een betere alloca
tle van middelen plaatsv1ndt, maar omdat 
de overheid haar bestuursapparaat nave
nan! kan inknmpen. 

Hoe zorgzaam, in de nieuw te schep
pen s1tuat1e, de burgers in het persoonl11ke 
verkeer ten opzichte van elkaar zijn gaat 
verder iedereen aan behalve de overheid, 
die er beter aan doet zich ertoe te beper
ken die burgers weer in de gelegenhe1d te 
stellen zelf aan de slag te gaan. Van vooral 
kerken met hun sterke bestuurlijke struc
tuur, maar ook van andere min of meer 
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1deele 1nstell1ngen zoals partiJen en vak
bonden kan dan weer op organisatorische 
en pedagogische gronden, los van de 
staat, een maatschappeliJk construct1eve 
rol verwacht worden. De fmanciele onaf
hankeiiJkheid van burgers zal daarbiJ ech
ter een punt van overheidszorg moeten 
ZIJn. Dit om te voorkomen dat die burgers 
van de huidlge te grote afhankelijkheld 
van de staat, vooral tot uiting komend 1n de 
fe1telijke overname van hun instellingen 
door die staat, kunnen vervallen in een 
hernieuwde afhankelijkhe1d, ditmaal van 
l1efdadigheidsinstellingen. 

Op de hier geschetste manier kan een 
fundamentele, naar de 1nd1v1duele burger 
doorwerkende, pnvat1senng tot stand wor
den gebracht d1e de weg effent voor de
centrallsatie van tal van overheidstaken op 
het gebied van de colleclleve consumpt1e. 
D1t houdt een grootscheepse regionalise
rlng 1n van overheidstaken die nu nog 
centraal en sectoraal. met bijbehorende 
verkokenng, worden behartigd. De lagere 
overheden knJgen dan weer de mogelijk
heid om binnen en tussen verschlllende 
beleidsvelden e1gen pnoriteiten te stellen. 
waardoor ZIJ ook aan hun ruimtelijke orde
n1ngstaak een betere inhoud kunen ge
ven. Voor het RIJk verschaft dit de nodige 
Iucht om die taken die beter nat1onaal 
verncht kunnen worden, horizontaal en 
vert1caal naar behoren te cobrdineren, 
aangenomen dat het planningsinstrumen
tarlum aan de nieuwe s1tuat1e wordt aan
gepast. 1 ,. ' 4 Dit zal de doeltreffendheid en 
eff1c1ency van het overheidsapparaat ten 
goede komen. waardoor het maatschap
peiiJk rendement ervan wordt opgevoerd. 

Samengevat schuilt het verband tussen 
de ru1mtelijke orden1ng en de zorgzame 
samenleving. tot uiting komend in haar 
maatschappelijke instellingen, in de voor 
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de ruimtelijke ordening bestuurlijke nood
zaak tot herstel van de materiele autono
mie van die instellingen. Dit is de voor
waarde waaronder de overheid, en daar
bmnen de ruimteiiJke ordening, weer over 
volwaardige gesprekspartners bij de pu
blieke besluitvorming kan beschikken. 
Zander dat lijdt de overheid 1n het maat
schappelijke overleg aan een vorm van 
bu1kspreken waarbij ze via de maatschap
pelijke instellingen commentaar ensce
neert voor haar, eigenmachtig, optreden. 1 

rn 2 

1 M E Beck. Rwmte voor bestuur. bestuur voor de rwmte. 
de soC! ale systeemtheone van Niklas Luhmann toegepast 
op de Nederlandse bestuurs1tuatle en de rwmtelijke orde· 
nmg VUGA Den Haag. 1986. (Proefschnft Utrecht) 

2 M E. Beck "Spre1den of concentreren. IS dat de vraag? 
Breekpunt voor de ru1mtel11ke orden1ng". Namens, I!Jd· 
schnft over vertegenwoord1gtng en democrat1sch be· 
stuur. aflevenng 4 (25 JUnl 1987) 199-204 

3 Deze opzet zou de gelegenhe1d b1eden om sanenng van 
het overhe1dsoptreden te paren aan belast1ngverlag1ng. 
en om gebru1k te maken van de ru1mte die de laatste b1edt 
tot een evenw1cht1ge belast1ngvereenvoud1Q1ng. Aldus 
zou. aileen al door het verkle1nen van de w1g" 1n de 
1nkomensstructuur de econom1e een st1mulans onderv1n· 
den en zou ook voor de non-prof1tsector Iucht geschapen 
worden omdat de. daar biJZOndere zware. druk van de 
loonu1tgaven afneemt De extra m1ddelen gegenereerd 1n 
de econom1e. zullen de 1nkomens van de burgers weer 
ten goede komen. waardoor ZIJ ook hun non-prof1t1nstell1n· 
gen rljkel11ker kunnen gaan bedelen. Een dergelljke ma· 
noeuvre maakt het waard z1ch te ontdoen van overtoll1g 
wordende ambtenaren met behoud van volledlg salans. 
een maatregel waarmee hun medewerk1ng aan de opera· 
t1e verkregen kan worden en waaraan. biJ nadere be· 
schouw1ng. zelfs soc1aal-econom1sch en adm1n1strat1ef· 
bestuuriiJk gunst1ge effecten te ontwaren ZIJn 

4 De h1er ontvouwde 1deeen stem men overeen met d1e van 
prof dr. J H Chr1st1aanse. fract1evoowtter CDA 1n de 
Eerste Kamer betreffende een ·masterplan· voor de over· 
he1d 1n het kader van ZIJn zorg over de rechten van de 
belast1ngbetaler (Het Fmanc1eele Oagblad. 11 maart 
1987. pag. 7). Well1cht v1ndt ZIJn ple1d001 voor het. 1n het 
verlengde daarvan. opstellen van "charters op spec1f1eke 
bele1dsgeb1eden zelfs een aanzet tot verwerkeiiJklng op 
het gebied van de ru1mtei1Jke orden1ng 1n Beck 1986 
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Zorgzame samenlevrng 

Mr. R. Fernhout 

De juridische positie 
van het 
'maatschappelijk 
middenveld' 

Centraal staat in dit zomernummer de 
overgang van de verzorgingsstaat naar 
de verzorgingsmaatschappiJ. De vraag is, 
hoe d1ent een zorgzame samenleving ge
stalte te knJQen Hoe kan een samenleving 
in dit opzicht haar verantwoordelijkheid 
vormgeven. In dit verband is een belang
riJke taak weggelegd voor de maatschap
pelljke organisaties, zoals de woning
bouwverenigingen, de schoolverenigln
gen, de ~nstellingen voor gezondheids
zorg en maatschappelijk werk, vakbon
den, omroeporganisaties, etc. Zij zullen 
deze zorgverantwoordelijkheid moeten 
waarmaken. In deze bijdrage wil ik na
gaan in hoeverre de JUridische posit1e van 
deze organ1saties een bepalende factor 
vormt voor de mate waarin het maat
schappeiiJk middenveld een eigen zorg
verantwoordelljkheld kan dragen. 

In haar uitnodig1ng om over d1t onder
werp te schrijven constateert de redactie 
op het punt van JUridlsche positie grote 
verschillen. De meeste maatschappeiiJke 
organ1saties ziJn privaatrechtelijk georga
nlseerd (verenig~ngen, st1chtingen, etc.). 
Andere, zoals de produkt- en bedriJfS
schappen en - ondanks het misleidende 
woordgebruik - de bedrijfsverenigingen 
bezitten een publiekrechtelijke organlsa
tievorm. Soms ziJn aan het middenveld biJ 
wet publieke taken toebedeeld, zoals aan 
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de ziekenfondsen en de bedriJfsverenlgin
gen. ZiJ worden daardoor tot de collectle
ve sector gerekend. De overhe1d behan
delt hen als u1tvoenngsorgaan. Zij zijn in 
wezen n1et meer dan een zetbaas. Ande
re, zoals de gezondhe1dszorg- en welziJn
instellingen, de scholen of de omroepen 
worden niet beschouwd als u1tvoerders 
van publ1eke taken. Voorheen gelden ai
leen bekostigingsregelingen onder zekere 
voorwaarden. Vanwaar deze merkwaardl
ge verschillen b1nnen het maatschappeliJk 
m1ddenveld? Moeten we niet af van de 
publlekrechtelijke vorm? Is het doel niet 
het versterken van de JUridlsche positie 
van de maatschappelijke organisaties ten 
opzichte van de overheid? 

Om deze door de redactie gestelde vra
gen te beantwoorden moet ik loch terug 
naar de discuss1e over de verzorg~ngs
staat. Zoals de liberale rechtsstaat niet 
heeft afgedaan biJ het intreden van de 
verzorgingsstaat, maar veeleer door deze 
laatste is aangevuld en genuanceerd. zo 
ook heeft de verzorgingsstaat biJ het intre
den van de verzorgingsmaatschapp1J niet 
afgedaan. De verzorg~ngsmaatschappiJ 
vormt in wezen een nadere uitwerking en 

Mr R Fernhout (1947) rs unrversrtarr hoofddocent bestuurs
recht aan de 1urrdrsche facultert van de Kathol:eke Unrversr
tert NrJmegen 
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een nuancenng van de verzorgingsstaat. 
Kenmerkend voor de l1berale rechts

staat was de erkenn1ng dat de overhe1d 
een aantal fundamentele rechten van de 
burger heeft te eerbiedigen en te waarbor
gen. Als zodan1g vormen de klassieke 
grondrechten de grondslag van de libera
le rechtsstaat. Het belang van deze grond
rechten en de eerbiedigmg door de over
heid heeft biJ de overgang naar de verzor
Qingsstaat niet aan belang mgeboet. lnte
gendeel in de verzorgmgsstaat ZIJn deze 
waarden even belangriJk als voorheen, 
maar 1s de taak van de overhe1d geleidelijk 
u1tgebre1d met een aantal zorgpl1chten, 
d1e e1genlijk aile teruggaan op de sociale 
grondrechten Het IS 1ron1sch, dat toen de 
soc1ale grondrechten 1n 1983 ten lange 
leste 1n de Grondwet werden opgenomen 
en daarmee de verzorg1ngsstaat conslltu
tloneel erkennmg had gevonden, de ver
wrg1ngsstaat als concept 1n een diepe 
cr1s1s verkeerde en e1genl1jk alweer had 
afgedaan N 1et zozeer omdat niet Ianger 
de zorgplichten werden erkend, als wei 
omdat tWIJiel rees omtrent de rol van de 
overhe1d 1n dit geheel. Het concept van de 
verzorgingsstaat le1dt er gemakkeiiJk toe 
de u1tvoering van de zorg te z1en als over
heldstaak. De eigen verantwoordelijkheid 
van de maatschappeiiJke organ1sat1es op 
de versch1llende terremen van zorg word! 
dan 1n wezen miskend. In dit opz1cht 
brengt de verzorgingsmaatschappiJ een 
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De verzorgingsstaat 
behoeft correctie en 
nuancenng. 

correct1e en nuancering aan op de verzor
gingsstaat. De verzorgingsmaatschappij 
erkent de in de sociale grondrechten neer
gelegde zorgplichten volledig, maar 
vraagt biJ de real1senng uitdrukkelijk aan
dacht voor de eigen verantwoordelijkhe1d 
van de burgers en hun maatschappelijke 
organ1sat1es. 

lnherente spanning 
Daarmee is een inherente spann1ng Ius
sen de verantwoordelijkheid van de over
heiden de e1gen verantwoordelijkheid van 
de samenleving gegeven. In ons boek 
Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat 
(met name in het eerste deel) maken De 
Haan. Drupsteen en ik 1n d1t opzicht een 
onderscheid tussen ordeningstaken en 
verzorgingstaken. De verantwoordelijk
heid voor ordeningstaken ligt onzes in
Ziens uiteindeiiJk volledig biJ de overheid. 
De realisenng van verzorg1ngstaken leent 
z1ch daarentegen voor samenwerk1ng Ius
sen overheid en burgers en hun maat
schappelijke organisaties. Anders dan or
deningstaken ZIJn verzorgingstaken ge
ncht op het real1seren van voorziening, 
zoals gezondheidszorgvoorzieningen, 
welzijnsvoorz1eningen, onderwijsvoorzie
nmgen, woningbouw, etc. Het realiseren 
van dergeiiJke voorzieningen laat z1ch in 
onze samenleving niet zonder samenwer
king met particulieren denken. Zo is de 
ruimteiiJke ordening een typische over
heldstaak, maar leent de won1ngbouw 
z1ch voor inschakeling van maatschappe
lijke organ1sat1es, zoals de woningbouw
verenlgingen. Ook op het terrein van de 
gezondheidszorg zijn het vaststellen van 
het financiele kader en de relatieve (finan
Ciele) omvang van de verschillende ge
zondheidszorgvoorzieningen en het stel
len van kwaliteitseisen typ1sche overheids
taken. maar komen biJ de real1sering van 
de gezondheidszorgvoorzieningen (zie
kenhuizen, gezondheidscentra, etc.) de 
maatschappelijke organisaties weer in het 
v1zier. Hetzelfde geldt voor het welzijnster
rem. De overheid dient het financiele wei-



ziJnskader vast te stellen en daarbinnen 
aan te geven hoeveel geld ziJ toekent aan 
respectievelijk openbare bibliotheken. 
club- en buurthuiswerk. jeugd- en jonge
renwerk. speeltuinwerk, kinderdagverbliJ
ven, etc. Maar de uitvoering is in wezen 
een kwest1e van particulier initiatief. De 
redenenng laat zich ten aanzien van ande
re terreinen van zorg gemakkeliJk herha
len. 

H1erboven stelde ik, dat verzorg~ngsta
ken zich typisch lenen voor samenwerk~ng 
tussen overhe1d en particulieren. Op zich
zelf zegt dit nog n1ets over de onderl~nge 
verhouding. In een werkelijk verantwoor
deiiJke samenlev~ng zou de overheid z1ch 
mijns 1nziens kunnen beperken tot het 
scheppen van de - niet uitsluitend f~nan 
ciele - voorwaarden voor het realiseren 
van de verzorgingstaken. maar zou vanuit 
de maatschappiJ het in1tiatief tot u1tvoenng 
moeten worden genomen. Gelukkig IS dit 
veelal ook het geval. Maar schiet het partl
culier init1atief tekort, dan heeft de over
heid de grondwettelijke opdracht. dat de 
in de sociale grondrechten neergelegde 
zorgplichten worden gereal1seerd hetziJ 
door het uitlokken van particul1er init1at1ef. 
hetzij door de uitvoenng zelf ter hand te 
nemen. In de verzorg~ngsmaatschappiJ 
staat 1n dit verband het bevorderen van 
part1culier initiatief voorop. De Welz1jnswet 
legt in artikel 6 dit u1tgangspunt ook met 
zoveel woorden vast. Zo bezien l1gt de 
uitvoer~ng van openbaar onderwijs door 
de overhe1d zelf niet zonder meer voor de 
hand. 

Realisering 
Laat 1k nu tegen deze achtergrond probe
ren de gestelde vragen te beantwoorden 
lk beperk me daarb1j tot de in de Grondwet 
aangeduide terre~nen van zorg, zoals vol
doende werkgelegenhe1d (art. 19), soc1ale 
zekerheid (art. 20), leefmilieu (art. 21 ). 
volksgezondheid, voldoende woongele
genheid, maatschappelijke en culturele 
ontplooiing en vnJetijdsbested~ng (art. 22) 
en onderwijs (art. 23). Deze beperking IS 
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n1et zonder zm. De sociale grondrechten 
ziJn een u1tdrukk1ng van de solldariteitsge
dachte, die ook aan het concept van de 
verantwoordel1jke samenleving ten grand
slag l1gt. De real1sering van de 1n deze 
grondrechten neergelegde zorgpl1cht 
leent zich naar miJn mening dan ook niet 
voor een commerciele uitvoenng. In be
ginsel behoren deze zorgterreinen tot de 
non-profit sector. Vanu1t deze optlek staat 
btjvoorbeeld een verschuiving van de zle
kenfondsen naar de particuliere z1ektekos 
tenverzekeraars op gespannen voet met 
de u1tgangspunten van een verantwoor
deltjke samenlev1ng. Om van op w~nst ge 
rtchte part1cul1ere klinteken maar te ZWIJ
gen. 

Het u1tgangspunt dat verzorg~ngstaken 
1n beg~nsel door burgers en hun maat
schappeiiJke organisatles worden vervuld. 
impl1ceert in wezen de pr1vaatrechtei1Jke 
organ1sat1evorm. Het inittatief komt vanuit 
de samenleving en dit 1n1t1at1ef kan z1ch 
ntet anders dan privaatrechteltJk organlse
ren. Meestal hebben de organtsattes van 
het mtddenveld dan ook een prtvaatrech
teiiJke vorm D1t betekent vanzelfsprekend 
n1et dat de overhetd 1edere rechtspersoon. 
die z1ch voor u1tvoer1ng aanmeldt. moet 
accepteren. Vaak kent de wet. dte het 
betreffende zorgterrein beheerst. wei kwa
litatleve voorwaarden voor acceptat1e. ook 
wat betreft de rechtsvorm. Meestal komen 
uitsluttend veren1g1ngen of st1cht1ngen 
voor uitvoering 1n aanmerk1ng. Ook is veel
al uitdrukkelijk bepaald. dat deze slechts 
u1tkeringen mogen doen in het belang van 
hun spec1f1eke uitvoenngstaken. waar
door de commercie bu1tengesloten wordt. 
Zo moeten de woningbouwveren1g1ngen 
op grond van art. 59 Wontngwet worden 
·toegelaten· en hebben ziekenfondsen op 
grond van art. 34 Ziekenfondswet een 
·erkenn~ng' nodig. 

Publ1ekrechtel1jke organ1sat1evormen 
komen met name daar voor, waar de over
heid uttdrukkelijk de representativiteit van 
het betreffende orgaan wil vastleggen (bij
voorbeeld de samenstell~ng van een be-
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dr1Jfsveren1g1ng uit de werkgevers- en 
werknemersorgan1sat1es uit de betreffen
de bednJfstak). Toch denk 1k dat op dit 
punt grote terughoudendheid past. Aileen 
wanneer een erkenningsvereiste een on
voldoende waarborg voor de representat1-
v1te1t vormt. komen naar m1jn menmg pu
bllekrechteliJke organisatievormen 1n aan
merkmg. 

Publieke taken 
Vaak vervullen deze publ1ekrechtei1Jke or
ganen. d1e samengesteld ZIJn u1t maat
schappeiiJke organisaties (bijvoorbeeld de 
bednJfsverenigmgen), publieke taken. De 
maatschappelijke organ1sat1es funcllone
ren dan als zetbaas voor de overheid. Van 
het dragen van een eigen verantwoorde
IIJkheld is nauwelljks sprake. Overigens, 
ook pnvaatrechteiiJke organisatles worden 
soms met publieke taken belast. De Zle
kenfondsen ZIJn wel1swaar privaatrechteliJ
ke organ1saties. maar ZIJn belast met de 
u1tvoenng van de publiekrechtelijke zlek
tekostenverzekeringen, die hen nauwe
IIJkS ru1mte Iaten voor het realiseren van 
een e1gen verantwoordelijkheld. H1sto
r1sch gez1en ZIJn de Zlektekostenverzeke
nngen en hun organ1sat1es echter gebo
ren u1t part1cul1er 1n1t1atlef. maar u1temdelijk 
publlekrechteiiJk 1ngekapseld. De pnvaat
rechtelijke organ1satievorm is dan ook niet 
meer dan een rud1ment van dit maat
schappeiiJk verantwoordelijkhe1dsbesef. 

Nu 1s er u1t het oogpunt van rechtszeker
held en rechtseenheid veel te zeggen voor 
een publ1ekrechtei1Jke regel1ng van de so
Ciale zekerheid en de zlektekostenverze
kermg. Het karakter van verzorgmgstaak 
WIJSt daarentegen in de nchting van u1tvoe
nng door de betrokken maatschappelijke 
organ1saties. zo nodig 1n een publlekrech
telljke. maar biJ voorkeur 1n een privaat
rechtelijk samenwerkmgsverband. Toch 
zouden deze organisat1es minder in het 
keursiiJf van de overhe1d gedwongen 
moeten worden, dan thans het geval is. 
Meer ru1mte voor zelfregulenng zou recht 
doen aan de e1gen verantwoordeiiJkheid 

Meer zelfregulering 
vermindert de 
beleidslasten van de 
overheid. 

van de maatschappelljke organisaties en 
bovendien de bele1dslasten van de over
held verminderen. Op het terrein van de 
sociale zekerhe1d kan dit gereal1seerd 
worden door een - reeds voorgeno
men - grotere rol voor de Sociale Verze
keringsraad als toporgaan. Op het gebied 
van de z1ektekostenverzekering zou in dit 
verband een belangnJker plaats kunnen 
worden ingeruimd voor de verenigmg van 
ziekenfondsen. 

Kostenbeheersing 
Ook op die terreinen, waann de zorgtaken 
1n privaatrechtelijke vorm door maat
schappelijke organisaties worden Ultge
voerd, betekent de private vorm geen ga
rantie voor minder overheidsbemoeien1s. 
Vaak ziJn su bs1dievoorwaarden zo strikt en 
beleidsbepalend. dat ook hier van een 
eigen verantwoordeiiJkheid geen sprake 
1s. De gedetailleerdheid van de subsidie
voorwaarden vindt ZIJn reden in de nood
zaak de omvang van de overheidsuitga
ven nauwkeurig te bewaken. Kostenbe
heersing kan echter ook op andere manie
ren plaatsv1nden. waarbiJ de e1gen verant
woordelijkheid meer recht wordt gedaan. 
lk denk h1erbij met name aan budgette
ring Door m1ddel van budgettering wor
den op voorhand vaste budgetten toebe
deeld, waarbmnen de organisaties een 
zekere bestedingsvnJheid hebben. Bud-



gettenng komt enerzijds tegemoet aan de 
noodzaak de fmanciele kaders strikt te 
bewaken. maar laat anderztJds de maat
schappelijke organisaties meer vnJheid 
om de e1gen verantwoordelijkhetd gestalte 
te geven. Budgettering 1s 1n gang gezet op 
het terrein van de volksgezondhetd en 
wordt geleideliJk ook op het terrein van de 
volkshuisvesting ingevoerd. Eveneens 
wordt voor de gehele onderwiJssector een 
budgetteringssysteem overwogen. Ook 
op het terrein van het welzJtn zou budget
tering of - m1nder 1ngewikkelde - lump 
sum financ1enng u1t het oogpunt van JUiste 
verantwoordelijkhetdsverdeling mtJn voor 
keur hebben. Helaas gaan van de recente 
WelziJnswet 1n d1t opzicht geen mit1atieven 
uit 

Daarentegen IS in de Wet arbetdsvoor
waarden geprem1eerde en gesubsidieer
de sector wei een budgettenngsarttkel op-
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genomen (artikel2, derde ltd, Waggs). Op 
grond htervan kunnen organisaties 1n de 
geprem1eerde en gesubsid1eerde sector 
aan gedetailleerde overheidsbemoe1en1s 
met betrekking tot arbetdsvoorwaarden 
ontkomen door het slu1ten van budgette
nngsovereenkomsten. Ook biJ de uttvoe
ring van de WelziJnswet verd1enen bud
gettenngsovereenkomsten mtJn inz1ens de 
voorkeur boven gedetailleerde substdie
voorschnften. Rljk provincies en gemeen
ten doen er goed aan in de op grond van 
de WelztJnswet op te stellen subsidlebe 
slu1ten. respect1evei1Jk -verorden1ngen 
voor deze mogeltjkheid plaats 1n te ru1 
men. 

Cl1r ster1 lJe·nucratrscile Verken,orngen 7•8 87 
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Drs. T.H. Ktngma 

Sanering overheid: 
verkeerde 
denkvolgorde 

De Nederlandse verzorgingsstaat ts uit ZtJn 
krachten gegroetd en dlent grondtg te 
worden gesaneerd. Dit is inmtddels een 
versleten cliche en dat lijken de voorge
stelde remedtes btJna ook te ziJn. Zander 
hter uttvoeng op de problemattek tn te 
gaan kan gerust worden gesteld dat ieder
een het er over eens ts. dat een heroriente
rtng van de verzorg~ngsstaat noodzakelijk 
ts om ZtJn voortbestaan te garanderen ' 
Het overheidsapparaat wordt overvraagd 
en is tn de loop der Jaren gtgantisch uitge
dtJd. de polttlek ts overbelast en ntet meer 
1n staat gevolgen van wetgev1ng te over
/ten en effectteve controle utt te oefenen 
en burgers. maatschappelijke organisa
ltes en bedriJven generen ztch niet Ianger 
wetgev1ng, waar mogelijk. te ontduiken en 
de gevolgen daarvan af te wentelen op 
anderen. Ztedaar. zeer gecondenseerd, 
de problem en die men beg1n Jaren tachtig 
te ltJf g~ng 

Lubbers 1: veelbelovende aanpak 
Na voorberetdende werkzaamheden van 
het kortlevende kab1net-Van Agt II heeft 
het eerste kab~net-Lubbers met verve de 
zogenaamde 'Grote Operaties' gelan
ceerd (heroverweg1ng colleclleve uitga
ven. deregulering. pnvattsering, decentra
ltsatte. reorgantsatie riJksdienst en de 4 x 
- 2%operatle). Het gaat er bij deze ope-

[), 1''1CJcr dl•scnc Verkerlrwlgen 7/8!87 

raties om de overmaat aan overheidsbe
moeting en bureaucratte terug te dringen 
en het functloneren van de overheid te 
verbeteren door nadruk te leggen op doel
mattghetd en doeltreffendhetd. Met ande
re woorden ze moeten leiden tot minder 
en beter overheid. 

Wat heeft vier Jaar opereren opgele
verd? Praktisch niet veel. Op voorhand 
waste verwachten dat het tradittonele net
werk van belangen, de zogenaamde 
'iJzeren dnehoek' van politict, ambtenaren 
en maatschappelijke organtsattes rem
mend zou werken op het proces. De mi
nisterr·aad lijkt vaak meer een forum van 
beschermers van vakdepartementale be
langen 1n plaats van een team dat geza
menltjk een krachttg beleid voert Departe
mentale afdeltngen hebben geen enkele 
behoefte hun relattes met de maatschap
pelijke tak van hun 'koker' te verbreken. 
daarmee hun eigen veld verkleinend en 
datzelfde geldt, uit electorale overwegin
gen, voor kamerleden. Tot overmaat van 

Drs T H. Ktngma(1961)tsstaatkundtgeconoomendeedals 
student-asststent onderzoek naar grate operattes' 

1 Zte over de problemattek van de verzorg•ngsstaat o a 
J W de Beus en J A.A van Doorn (red) De mtervent!e
staat. Meppei/Amsterdam 1984. Ph A. ldenburg (red) De 
nadagen van de verzorg,ngsstaat Amsterdam 1983 en 
C J M Schuyt, Tussen macht en moraal Alphen aid RrJn 
1983 
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ramp hebben onze politieke part1jen, te
gen de Nederlandse traditie In, het monis
me als nieuwe parlementa1re religie om
heist. De kring is daarmee n1et aileen rond. 
maar wordt angstvallig 1n stand gehou
den. Wanneer deskundigen van bu1ten d1t 
netwerk worden aangetrokken om met ad
VIezen te komen 1n de sfeer van privatise
ring, deregu!enng of reorgan1sat1e rijks
dienst stuiten zij op een verenigde griJze 
muur van onwll en worden hun ideeen met 
spoed naar de reservebank verwezen. 
Oat het aan goede 1deeen niet ontbroken 
heeft bewijzen de geschriften van onder 
meer regenngscommissaris Tjeenk Wil
link, de Commissie-Geelhoed en de Raad 
voor het binnenlands bestuur. 

De gang van zaken rond de reorganisa
tie van de riJksdienst moge als voorbeeld 
dienen. Op dit terrein is belangnJk voorbe
reidend werk verricht door de Commissie
Vonhoff. In het verlengde van de aanbeve
l~ngen van deze commissie werd het pro
Ject Reorganisatie Rijksdienst in gang ge
zet met als stuwende kracht regerings
commissaris TJeenk Will ink. Vanaf het eer
ste moment bleken de meningsverschillen 
tussen regeringscommissaris en minister. 
Waar de eerste in zijn 'Werkplan 1983' 
pleitte voor een helder ingrijpen op korte 
termijn was de laatste voorzicht1ger en zag 
meer in (alweerl) nader onderzoek. Waar 
de regeringscommissaris zich wilde con
centreren op het beperkte aantal van t1en 
deelonderwerpen kwam de minister met 
een liJSl van 24 deelproJ8clen. compleet 
met rapporterende (interdepartementale) 
ambtelijke proJectgroepen, werkgroepen. 
stuurgroepen en comm1ssies. En waar de 
regeringscommissaris tenslotte een ver
breding van het draagvlak wilde door ver
schillende ministers te betrekken biJ deel
onderwerpen wenste de minister als enige 
verantwoordelijk te blijven voor de aanzet 
tot reorganisatie. Bij de eerstvolgende 
stroomlijning van het project werd de posi
tie van de regeringscommissaris sterk ver
zwakt.? 

Met dit voorbeeld - en het is blj lange 

na n1et het en1ge - is de verhouding 
du1deliJk geschetst. Het vervolg IS bekend. 
Het proJect Reorgan1sat1e R1Jksd1enst is 
doodgebloed en het mandaat van de re
genngscommissans is n1et verlengd. on
danks het fe1t dat de werkzaamheden nog 
lang n1et ZIJn voltooid. hetgeen echter nle
mand in de res1dentie verdnet1g zal stem
men. 

Hoewel de Reorgan1sat1e RIJksdienst 
van de grote operaties wei de meest troos 
teloze weg gegaan 1s. hebben ook de 
over1ge operaties geen baanbrekende re
sultaten opgeleverd. In het speuren naar 
redenen voor de tegenvallende resultaten 
komt tel kens. als een rode draad. het ont
breken van de noodzakeliJke polit1eke w1l 
ertoe naar voren. ZiJ die de operat1es een 
warm hart toedragen zullen dan ook ver
heugd zijn geweest toen VVD-Ieider Nij
pels bij de politieke parliJen een breed 
draagvlak constateerde om met de grote 
operaties door te gaan en na de verkiezln
gen van me1 1986 zelfs te komen tot een 
'Superoperatie' als express1e van de vast
beraden wil dat het ernst is met de wens 
de overheid te saneren 3 

Een tweede belangriJke reden waarom 
de grote operaties 1n relatie tot hun opzet 
feiteliJk ziJn m1slukt IS de gebrekk1ge cobr
dlnatie. Het saner~ngsbeleid 1s 1n z1chzelf 

Het saneringsbeleid van 
het kabinet-Lubbers is zelf 
ook verkokerd geraakt 

2 Bijl Hand II 1983 1984. 17353. nr 7 
3 NRC-Handelsblad. 31 augustus 1 985 
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verkokerd geraakt. Versch1llende departe
menten ziJn verantwoordelijk voor in1tiat1e
ven en voortgang ervan: F1nanc1en voor 
de heroverweg~ngsoperatie, Justlt1e voor 
deregulenng. Economische Zaken voor 
pnvat1sering en B1nnenlandse Zaken voor 
decentral1sat1e, reorgan1satie van de riJks
dlenst en de 4 x - 2%-operatle (tegen
woordig afslanking riJksoverheid gehe
ten). Hoe verded1gbaar een dergeiiJke op
zet ook 1s (vakkenn1s van beleidsterre1n en 
dergeiiJke). na verloop van tijd wordt een 
operatle geldenlificeerd met een departe
ment. Wanneer met de operat1es samen
hangende plannen departementsgrenzen 
overschriJden en dat zullen ze vanzelf
sprekend heel vaak, stuit dat op verzet biJ 
andere departementen. Zo onderv1ndt 
Justitie biJ haar bemoeienis 1n het kader 
van deregulering zeer veel weerstanden 
biJ beleidsafdel~ngen van andere departe
menten. Voornemens stranden op me
n~ngsverschillen tussen vakm1nisters 1n de 
m1n1sterraad en stunng en co6rdinatie op 
een hoger niveau ontbreekt, ondanks het 
t1jdens de Uitgebre1de Commissieverga
der~ng van 10 september 1984 door de 
Tweede Kamer aan de minister-president 
gedane verzoek een leidende rol op z1ch 
te nemen met betrekk~ng tot de grote ope
ratles. Het alsnog opzetten van deze fl
guur zou de voortgang van de operaties 
zeer ten goede komen. Oat de minister
president hiervoor de aangewezen per
soon 1s moge duidelijk ziJn hij is degene 
die. wanneer bem1ddeling geen andere 
uitweg biedt dan een z1elloos compromis, 
boven de partijen kan staan om knopen 
door te hakken. Een JUndische bevesti
ging in de Grondwet - zoals ook bijvoor
beeld de Bondsrepubl1ek, ltal1e en Japan 
kennen 1 

- van een dergelijke richtlijnen
gevende bevoegdheid is noodzakelijk 
voor de effectuering ervan. Een regerings
commlssaris, verplaatst van Binnenlandse 
Zaken naar Algemene Zaken. kan belang
riJk voorbereidend en ondersteunend 
werk verrichten. 

Clwstcc··, Derrocrattsche Verkenn·ngen 7/8/87 

Lubbers II: mager vervolg 
De CDA-VVD-coalitie ging vong jaar de 
Tweede Kamerverkiez1ngen in met de 
leus 'Laat Lubbers z'n karwe1 afmaken'. 
hetgeen vanzelfsprekend verwees naar 
het gehele kab1netsbeleid, dus ook naar 
de grote operaties De kiezers hebben het 
mandaat van de coal1tie met vier jaar ver
lengd en het na de verk1ezingen opgestel
de regeerakkoord kreeg het motto ·voort
gaan en vernieuwen' mee. De betreffende 
teksten 1n het regeerakkoord Iaten al vrij 
snel zien, dat de format1eperiode niet is 
gebruikt als gelegenhe1d om de rust1g 
voortgiiJdende en hier en daar zelfs vastlo
pende trein op n1euwe snelheid te bren
gen In vergelijking met het elan waarmee 
v1er Jaar geleden de operaties in gang 
werden gezet is er van vern1euwing geen 
sprake het karwei wordt n1et afgemaakt, 
het wordt hoogstens voorzicht1g voortge
zetl De door Nijpels ge1ntroduceerde, en 
zelfs 1n het regeerakkoord gebezigde. 
term 'Superoperatie' is dan ook een wei 
heel groteske benaming voor het hu1dige 
saneringsbeleid. Het voortijdig gestorven 
proJect Reorgan1sat1e RiJksdienst, dat, 
hoewel nog in de startblokken, niet meer in 
het nieuwe regeerakkoord IS terugge
keerd maar als 'weer een studie' in de 
kelders van Binnenlandse Zaken ligt op
gestapeld mag ook hier gelden als meest 
trieste exponent. 

De grote uitzondering op deze ontwlk
keling is de reductie van het aantal forma
tleplaatsen biJ de rijksoverheid. Van de 
onder het regime van de 4 x - 2%-opera
tte geldende kaasschaafmethode heeft dit 
beleidsonderdeel z1ch ontwikkeld tot een 
naar departement gedifferentieerde be
zuinigingsoperatie metals doel een afslan
king van ongeveer 20.000 arbeidsJaren 
over vier Jaar. Oat dit n1et als streefciJfer 
maar als harde doelstelling moet worden 
gezien heeft de VVD laatst nog bena
drukt.5 Omdat bij de totstandkom1ng van 

4 S W. Couwenberg. L1berale democrat1e als eerste eman
C!paliemodel (Assen 1 981) 251 

5 Trouw. 25 februart 1987 
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het kabinet nog geen afspraken konden 
worden gemaakt ter invulling van de taak
stelltng voor het eerste regeerjaar, zodat 
op dit moment nog n1et veel anders wordt 
gedaan dan het doortrekken van de 
'oude' 4 x - 2%-operatle, IS er grote druk 
op de mmisters komen te staan om alsnog 
de taakstell1ng over de resterende dne Jaar 
te halen. De afslanking zelf Ievert (slechts) 
een korting van 16.000 arbeidsplaatsen 
op, zodat is besloten de lijst te privatiseren 
overhe1dsonderdelen u1t te breiden en zo 
nog ongeveer 11.500 arbeidsplaatsen 
naar de particuliere sector over te hevelen. 
Twee ernstige kanttekeningen wil ik h1erbij 
maken. Ten eerste is pnvatisering een be
leid van heroverweging en nadrukkelijk 
geen bezu1n1gingsbeleid. Daarnaast 
openbaart zich bij de regering een gevaar
ltJk reducllonisme, namelijk het verengen 
van het streven naar m1nder en beter over
heid, dat w1l zeggen een herorientenng op 
de rol van de overheid in het maatschap
pelijk Ieven tot een zuivere bezuinigtngs
operatie. Een en ander zal ik hieronder 
u1twerken. 

Privatisering geen bezuinigingsbeleid 
Privatisenng houdt 1n dat aile taken die de 
particul1ere sector net zo goed als of beter 
dan de overheid kan uitvoeren door de 
overheid naar deze sector dienen te wor
den afgestoten. In de praktijk van de afge
lopen Jaren IS, onder druk van de beperkte 
budgetta1re ruimte 'de particuliere sector' 
reeds verengd tot 'het bedriJfsleven'. Voor 
de algemene discussie maakt dat echter 
geen verschil. De vraag naar het al dan 
niet uitvoeren van een taak op particulier 
dan wei publiek niveau is n1et 1dentiek aan 
de vraag waar die taak het voordeligst kan 
worden uitgevoerd. Het is de vraag door 
wie een bepaalde taak beh66rt te worden 
uitgevoerd, omdat de aard van de taak 
overeenstemt met de aard van de uitvoe
rende organisatie. En dat hoeft natuurlijk 
niet de overheidsorganisatie te ZIJn. We 
kunnen er echter niet onder uit dat de 
kosten een belangrijke, zo niet de belang-
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riJkste driJfveer ZIJn in het sanenngsbele1d 
en daarmee ook in het privatiseringsbe
leid. De gangbare argumenten - en dat 
zijn er vele - 1n de huid1ge pnvatlsenngs
discussie vinden dan ook hun wortels 1n 
het budget. Ze WIJZen echter n1et eendu1 
d1g in eenzelfde richting, ziJn 1n hoge mate 
relatief en speculatief en kunnen met even
vee! kracht door voor- en tegenstanders 
worden gehanteerd. De nodige emplrl
sche onderbouwing ontbreektfi Als voor
beeld zal1k er twee noemen. 

Ten eerste zou een particuliere onder
nemer een bij zijn kosten- en opbrengsten 
patroon behorende optimale bedriJfsom 
vang k1ezen, terwiJI een overheidsd1enst 
gebonden is aan een bepaalde omvang 
van de produktie en slechts biJ toeval op 
het bednJfsoptimum zal uitkomen. waar
door ZIJ dus relat1ef mefflcienter zal werken. 
De oplimale bednJfsomvang komt echter 
voort u1t een eenztJdige mtcro-economi
sche benadering. die stoelt op veronder
stellmgen die vergeltJkmg met de werkelijk
heid n1et toestaan. waardoor dit argument 
haar kracht goeddeels verl1est. Daarnaast 
zou privat1ser1ng de overhe1dsbegrotmg 
ontlasten De paradox is h1erb1J dat slechts 
rendabele onderdelen voor pnvat1sermg 
1n aanmerkmg kunnen komen. hetgeen 
JUISt een extra belastmg IS voor de begro
tmg. 

Een dergeiiJke tweeslacht1ghe1d schuilt 
1n elk van de gehanteerde pnvatisenngs
argumenten. waaru1t blijkt dater geen on
dubbelzmnige IIJn IS te trekken tussen pn
vatisering en bezumigmg. De belangnjk
ste wortels van het privat1sermgsstreven 
ZIJn dan ook n1et budgettair maar ideolo
gtsch van aard. Het inbrengen van privatl
sering van bepaalde overhetdsonderde
len 1n de (budgettaire) afslankingsoperat1e 
ter realisering van de daar gestelde doel
einden maakt de privatisenngsd1scuss1e 
oneigenliJk en heeft een onnodige ver
vlechting van operat1es tot gevolg. Of IS 

6 K van der Pol Prrvat.ser•ng de lege dop van Colurnbus 
T!Jdschnft voor Pol1t1eke Econom1e september 1982 en 
verwrjZingen aldaar 

Cllr•sten De·nocratrsche Verkermrngen 7;8/87 

z 

r 

~ 

\ 

r 



Zorq7z-1rne SC:l.rller1levrng 

men 1nm1ddels zover gezonken, dat af
slankmg het hoofddoel IS en dat de overl
ge operat1es ziJn gereduceerd tot deelope
ratles. 

Sanering niet louter afslanking 
Wanneer we spreken over heroverwegmg 
van het takenpakket van de overhe1d kun
nen we n1et volstaan met een financ1eel 

Heroverweging van 
overheidstaken moet niet 
aileen voortkomen uit 
financiele motieven. 

plaalJe. Het beleid dlent te worden vooraf
gegaan door een grond1ge herbez1nning 
op de rol van de overhe1d 1n het maat
schappeiiJk Ieven: een herbezinning die 
niet beperkt mag biiJVen tot studeerka
merstudles en staatsrechtconferent1es 
maar d1e terdege gevoerd zal moeten wor
den door pol1t1eke en maatschappelijke 
organ1sa!les. Een van de redenen waarom 
onze verzorgingsstaat (en n1et aileen de 
onze) een welhaast onontwarbaar net is 
geworden van regelmgen. relat1es en be
langenverweving is het ontbreken van een 
theoret1sch kader hoe gestalte te geven 
aan een dergel11k allesomvattend verzor
gingssysteem De totstandkommg ervan 
moet dan ook worden gez1en als een op
eenvolging van ad hoc beslissmgen als 
gevolg van bepaalde ontwikkel1ngen 7 en 
n1et als een van te voren zorgvuldig ont
worpen bouwwerk. Als de eerste bouw
meesters van de verzorgmgsstaat al een 
helder beeld voor ogen hebben gehad 

van de uiteindelijke contouren van het 
bouwwerk, zal het zeker n1et de huid1ge 
construct1e geweest zijn. Wat nu dreigt 1s. 
dat we dezelfde kant uitgaan. Weer kun
nen we constateren, dat een onderbou
wende v1s1e op de wenselijke aard en 
omvang van de overheidstaak ontbreekt. 
Het vall Iicht 1n te zien, om de beeldspraak 
van de bouwkunst aan te houden, dat 
wanneer op een ongestructureerde WIJZe 
- en een serie ad hoc besl1ssingen dre1gt 
gauw die kant op te gaan - stenen uit een 
muur worden verwijderd een onvoorziene 
1neenstorting van (een gedeelte van) het 
bouwwerk niet denkbeeldig is. Zonder 
een zwartkijker te wlllen ziJn en een of 
andere vorm van algehele chaos te voor
spellen wil ik hier wei waarschuwen tegen 
een !outer kwant1tatieve benadenng van 
de sanering van de overheid. 

De huidige coalit1e, die zichze!f graag 
de kwal1f1cat1e 'no nonsense' geeft. wekt 
de indruk geen andere dan CIJfermatige 
doelemden en onderbouwing van haar 
bele1d te hanteren. Deze indruk houdt een 
ernst1ge diskwal1flcat1e in van het kabmet. 
dat dit kenneiiJk niet nodig acht: van het 
parlement (ook de oppositie), omdat dit er 
niet met de grootste nadruk om vraagt en 
van de wetenschappelijke mst1tuten van 
de grote parliJen, omdat d1e er onvoldoen
de 1n slagen de daar wei degeiiJk aanwezi
ge 1deeen op de polit1ek over te brengen. 

De Nederlandse verzorgmgsstaat is in de 
problemen Om de problemen het hoofd 
te b1eden zijn zes grote operaties 1n het 
Ieven geroepen met als doel: minder en 
beter overheid. Tot nog toe heeft deze 
aanpak gefaald door het ontbreken van 
de vereiste pol1t1eke wll om ze tot een goed 
einde te brengen en door onvoldoende 
cobrdinatie en sturing op het hoogste nl
veau. Om het laatste te bewerkstelligen 
dlent er een mstantie te zijn die een I elden
de rol speelt biJ de voortgang van de 

7 J J V1s. Maatschappelijke verantwoordelijkheldsverde
lmg m stroomversnellinQ. 1n Ph.A ldenburg (red). 1983 
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operat1es. De minister-president is de aan
gewezen persoon om, desnoods v1a het 
geven van richtliJnen aan collega-mlnis
ters, een stuwende motor te worden in het 
sanenngsproces. 

Ministerraad en parlement te zamen 
moeten de nodige politieke wil opbrengen 
om de druk van bureaucratie en maat
schappelijke organisaties, in de literatuur 
niet voor niets aangeduid als vierde en 
vijfde macht, te trotseren. Het is te ver
wachten dat deze machten het proces 
zullen trachten te frustreren; de bureau
cratie omdat de afslanking haar als een 
dre1gend zwaard boven het hoofd hangt 
en de maatschappelijke organisaties om
dat zij hun lobby- en afwentelingsmogeiiJk
heden voor een deel zullen verliezen en 
hun eigen boontJeS weer in belangriJke 
mate moeten gaan doppen. Wanneer de 
polit1ek haar oren naar deze weerstanden 
zal blijven Iaten hangen komt er van de 
hele sanering n1ets terecht. 

Er moet echter een motiverende kracht 
aanwez1g ZIJn om dit te bereiken. Wanneer 
het sanenngsbeleid beperkt bliJft tot een 
budgettaire affaire zal dlt niet voldoende 
blijken te zijn. Eerst moet een. fundamente
le herformulering van de grondslag van de 
verzorgmgsstaat worden opgezet, een 
1dee hoe de maatschappelijke orde er na 
de sanering u1t zal moeten zien (m de 
dramatische pol1tieke literatuur steevast 
een wenkend perspectief genoemd). Pas 

Zorgzame samenlev.ng 

dan kunnen de details (ook de financiele) 
worden ingevuld. Oat heeft zin. Oat motl
veert betrokken parliJen hun steentJe aan 
de discussie bij te dragen. Oat zal het 
sanenngsbeleid grond geven en resulta
ten Iaten afwerpen. De real1senng h1ervan 
zal 1n belangriJke mate afhangen van de 
overtuiging waarmee de wetenschappeiiJ
ke instituten van de grote partiJen hun 
1deeen (de 1deolog1sche bouwstenen) 
door kunnen geven aan de politiek. 

Zoals het beleid nu wordt gevoerd lijkt 
het of de oorspronkelijke doelstell1ng half 
wordt ingeslikt en aileen het streven naar 
minder overheid uitgangspunt 1s gewor
den. Aileen drift1g afslanken le1dt echter 
niet tot effectiever en eff1cienter overheids
beleid maar tot een klemer ambtenarenap
paraat. dat nog steeds dezelfde taak moet 
u1tvoeren en daardoor half werk moet le
veren of werk moet Iaten liggen. Perso
neelsreductie moet voortvloe1e1l u1t taak
vermindenng en niet andersom. 

Het kabinet heeft vooralsnog voor de 
verkeerde volgorde van denken gekozen. 
Met het knippen van een gat in een warnet 
worden geen helderder structuren ge
creeerd. het leidt aileen maar tot een lek 
warnet. 
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ZorgLarne samenlev1ng 

Drs. CJ. Klop 

'Net zo slank als je 
opa' 

Vadertje Staat probeert zijn buikje weg te 
werken. Lukt het hem er een paar kilo
gram af te knJgen of niet? In oktober 1985 
schreef ik 1n dit blad een artikel over het 
daartoe benodigde dieet. (Afslanking van 
de Rijksoverheid - een voorzet voor het 
regeerakkoord' .) Met name de in' Uitzlcht' 
opgenomen voorstellen tot overdracht 
van taken naar maatschappelijke instellin
gen lagen aan dat dieet ten grondslag. 
lnmiddels heeft vader een paar voorzJchti
ge oefeningen gedaan. De grote vraag is 
echter nog steeds: blijft hij het met halvan
ne proberen of gaat hiJ echt gezond Ieven? 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft 
op 30 december 1986 de hoofdliJnen van 
de operat1e aan de Tweede Kamer mee
gedeeld. In deze brief is een per departe
ment verschillende taakstell1ng omschre
ven. die gebaseerd was op een priontei
tenstelling Het bekendste voorbeeld hier
van was het ontzien van ontwikkelingssa
menwerking en m1sdaadbestnjd1ng. Bln
nen de departementen is de nadere uit
werklng var1 taken aan de vakmin1sters 
overgelaten. Op 15 JUnl Jongstleden zijn de 
afslankingsplannen per departement ge
publiceerd (Tweede Kamer. 1986-1987. 
nr. 19827). De minister beschouwt deze 
plannen als een lase in het proces dat 
ertoe moet leiden dat 

a 1n 1990 het arbeidsvolume biJ de rijks
overeid met 9% afneemt door afslan
k~ng; 

b daarbovenop nog eens 6% wordt afge
slankt via privatisering; 

c de operatie leidt tot een structurele be
zuiniging van 1 miljard gulden in 1990; 

d de overhe1d niet aileen kle1ner, maar 
kwalitat1ef ook beter wordt. 

Over de kans dat deze in het regeerak
koord vastgelegde doelstellingen worden 
bere1kt is de minister voorzichtig optimis
tisch. Hij schrijft voorts: 'De afslanking 
heeft zoveel mogelijk vorm gekregen on
der handhaving van de externe dienstver
len~ng, door middel van efficiencyverbete
ring en aanpassing van de werkwijze en 
de organisatie, alsmede door afstemrning 
van de organisatie op bele1dsmatige en 
budgettaire ontwikkelingen. Een substan
tleel deel van de voornemens vindt zijn 
oorsprong in het streven naar privatise
ring, decentralisatie en deregulering of 
vloeit voort uit heroverweging en reorgani
satie riJkdsdient. Blj de implementatie van 
deze ideeen 1s de afs!anking een belangrlj
ke impuls gebleken · 

U1t de stukken blijkt niet dat de kaas
schaaf-methode wordt gehanteerd. Welke 

Drs. C J Klop (194 7) rs adJunct-drrecteur van het Weten
schapelrJk lnstrtuut voor het CDA. 
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visie er wei achter het beleid steekt is niet 
aanstonds duidelijk. Deze v1sie lijkt vooral 
bestuurstechnisch van aard, gekoppeld 
aan een voorkeur voor commerciele pnva
tisering. Voorts deelt de minister mee dat 
·n1et in aile gevallen de verwachting be
staat dat de uitgangspunten van de opera
tie kunnen worden vertaald 1n het schrap
pen van functies met gemiddeld hogere 
loonkosten'. Met andere woorden: de trap 
wordt n1et aileen van bovenaf schoon ge
veegd. 

Voorlopig houdt de staat het nog op 
halvarine, zo lijkt het. Aan een verbetering 
van zijn leefwijze w1l hiJ nog n1et echt. Maar 
dat komt wei, want anders lukt het toch 
niet. Oat weten aile weight-watchers d1ep 
in hun hart. In de zorgzame samenlev1ng 
past wei een beetJe zorg voor de overheid. 
Maar niet te veel, want het zou een schan
de zijn als de rijksoverheid niet zou slagen 
in wat ZIJ bij de lagere overheden en de 
maatschappij al jaren afdwingt. 

De omstandigheden 
Er is een aantal maatregelen nodig die op 
zichzelf niet tot de afslankingsoperatie be
horen, maar die wei het succes ervan 
mede bepalen. Zo zal de kosten-baten
analyse bij privatisering gunstiger uitvallen 
wanneer voor ambtenaren dezelfde werk
loosheidsverzekeringen gelden als voor 
werknemers in het bedrijfsleven. Oat zal 
per 1 Januari 1988 het geval zijn. Voorts 
omvat de afslankingsoperatie zelf ook een 
pakket flankerende maatregelen dat er 
zijn mag. De afvloeiing van ouder perso
neel is financieel aantrekkelijk gemaakt en 
er zijn tegemoetkomingen bij overplaat
sing en scholing. Ook wordt het perso
neelsbeleid meer aan de afzonderlijke mi
nisteries overgelaten. Onder meer af
schaffing van de automatische verlening 
van period1eken en invoering van presta
tiebeloning behoort daarbij. De invoering 
van dit pakket maatregelen vindt plaats op 
1 juli 1987. Oat getuigt van slagvaardig
heid! En terecht, want voor echte harde 
ingrepen, die soms noodzakelijk zullen 
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ZIJn, is eigenliJk aileen de eerste helft van 
de kabinetsperiode geschikt. Na de zomer 
van 1988 zullen de verk1ezingen hun scha 
duw vooruit werpen. 

Minstens even belangriJk als de omstan
dlgheden waarbmnen de afslanking z1ch 
op de departementen moet afspelen, IS de 
s1tuatie 1n de maatschappiJ. Organ1sat1es 
1n het maatschappeiiJk middenveld en 
hu1shoudens zullen verantwoordeiiJkhe
den moeten aanvaarden, waar de staat 
terecht kan terugtreden. · Uitzicht' bevat 
op dat punt een groot aantal concrete 
voorstellen, d1e 1n nevenstaande tabel nog 
eens zijn opgesomd. Ook dat vergt toerus
tmgsmaatregelen. Behalve een moreel 
appel (tot loonmat1ging biJvoorbeeld). hoe 
succesvol en nodig op zichzelf ook, is er 
meer nodig. Daarvan wordt pas langza
merhand iets z1chtbaar. De Commissle
Dekker was ervoor nodig om 1n de sector 
volksgezondheid de rol van de Zleken
fondsen en de verzekeraars krachig te 
profileren. Het kab1net heeft h1er recent 
mee 1ngestemd, ZIJ het dat het daarbiJ wei 
erg sterk op het marktmechan1sme ver
trouwt en niet de in · Uitzicht' gevraagde 
regionale kamers voor volksgezondheid 
en maatschappelijke dienstverlening in
stelt. De rol van de woningcorporaties als 
middenveld-organisat1es is ook du1dei1Jk 
aan te geven, zo bleek bijvoorbeeld op de 
jaarliJkse conferent1e van de Vereniging 
van christen-democratische gemeente- en 
provinciebestuurders. 1 Thans v1ndt echter 
een decentral1sat1e van het volkshuisves
tingsbeleid plaats naar de gemeenten en 
de provincies, die per saldo wei eens ten 
nadele van de corporaties kan uitvallen, 
biJVOorbeeld als ziJ niet in de regionale 
planningscommissies worden opgeno
men. ZiJ worden dan gedegradeerd tot 
uitvoerder van overheidsbeleid in plaats 
van erkend te worden als volwassen orga
nlsatles met een e1gen beleid binnen door 

1 Chnsten-democrat1sche gemeentepol1t1ek - verslag van 
de conferent1e van de CDA-Bestuurdersveren1grng . Be
stuursforum. mel1987. 136. 
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de overherd te stellen randvoorwaarden. 
De posrtre van de corporalies is op dit punt 
sterk vergelrJkbaar met die van de zieken
fondsen onder de 1n te trekken Wet voor
zreningen gezondherdszorg. In de volks
hursvestmg moet de prmcrprele koerswrJZI
grng nog plaatsvmden Wellrcht kan de 
door de staatssecretans Heerma voor 
1988 aangekondlgde Volkshursvestings
nota daar durdelrjkherd over geven Of zou 

Tabel 

ook hrer een Dekker nodrg ziJn? De sociale 
partners worden mmiddels biJ het tnpart!
te-bestuur over het arbeidsvoorzieningen
belerd betrokken. Deze zomer zullen ziJ 
vanuit de Stichtmg voor de Arberd ook 
verzoeken om een grotere verantwoorde
lijkheid inzake de Ziektewet en in de toe
komst wellicht ook de WW en de WAO. De 
rrJksoverheid zal daar conform het Regeer
akkoord positief aan moeten meewerken. 

MogeiiJkheden tot overdracht van taken aan commerc1ele en soCiale organ1sat1es 1n de samenle
v,ng. conform ·u1tz1cht' en de rol daarvan biJ de afslank1ng van de R11ksoverhe1d 

pr1vat1senng. loontechn1sche d1enst, Soc1ale 
Zaken. taak overgenomen door vakbonden. 
conform art 4 SEF 

2 pr1vat1senng arbe1dsvoorz1enrngenbele1d. 
Soc1ale Zaken, taak overgenomen door so
Ciale partners. conform art. 8 SEF 

3. m1nder ambtenaren biJ gemeentelljke soc1ale 
d1ensten. WWV overgeheveld naar bednJfS
verenlglngen. conform art. 7 SEF 

4 m:nder ambtenaren biJ de gemeenten omdat 
plann1ng volksgezondhe1d wordt overgedra
gen aan reg1onale kamers voor volksgezond
held en maatschappel11ke d1enstverlen1ng. 
conform art 1 WVC 

5 m1nder ambtenaren biJ EZ vanwege decen
tral1sat1e reg1onaa1 beleld conform art. 2 SEF 

6. m1nder ambtenaren b11 WVC 1n verband met 
decentral1sat1e soc1aal-cultureel beleid, con
form art. 1 5 WVC 

7. m1nder ambtenaren b11 O&W 1n verband met 
verm1nder1rlg c1rcula1re-regelgev1ng en ver
zelfstandiQIIlQ van scholen en un1vers1te1ten. 
conform art. 1 O&W 

8. pnvat1ser1ng varl wetenschappeiiJk werk de
partementen 

9 m1nder ambtenaren brJ VROM vanwege ver
mlndenng regelgev1ng en decentral1satie be
leld 

10 pnvatrser1ng van tal van taken naar de com
merCiele sector (o.m. r1jks1nkoopbureau. kan
tlnes. etc .. etc.) conform art. 19 SEF 

D1rectoraat Generaal Arbeidsaangelegenh"'
den wordt thans gereduceerd met 40 ar
beldsplaatsen, o.m. biJ de loontechnische 
dienst 
wordt per 1 Januan 1988 reg1onaal en tripart1 
te overheid en sociale partners. Gevolg: mln
der ambtenaren op departement, meer brj 
regionale d1enst 
1s gerealiseerd 

wordt biJ uitvoenng van rapport-Dekker een 
begin mee gemaakt, taak lagere overheden 
echter nog niet duidelijk gemaakt door kabr
net, kamers ook nog niet opgencht 

1nderdaad v1ndt blj het DG reg1onaal belerd 
de grootste afslankrng b1nnen het departe
ment plaats 
v1ndt in het kader van de afslank1ng thans 
plaats 

van pnvat1ser1ng van un1vers1te1ten is nog 
geen sprake, wei van budgetfinancienng van 
scholen. Deregulering vormt derhalve een 
belangnjke reden voor afslanking biJ O&W 
een Iichte afslank1ng vindt plaats biJ de WRR. 
het SCP, de HRWB en de RPD, geen pnvatl
senng 
1n verband met invoenng van het gederegu
leerde normkostensysteem vervallen 75 ar
beidsplaatsen bij het DG Volkshu1svesting, brJ 
de gemeenten komen er echter ambtenaren 
blj 
v1ndt plaats voor wat betreft de PTT, de 
Staatsu1tgeveriJ en nog enkele kleinere d1en 
sten. 

335 



Van groot belang voor het slagen van de 
afslanking en de zorgzame samenleving is 
ook de versterking van de gezamenlijke 
verantwoordelljkheid van partners binnen 
de huishoudens. Thans wordt deze afge
broken. Het indiv1dualisenngsbeleid gaat 
gewoon door, ook zo'n erfenis vanuit het 
verleden. Waar voorheen mensen in de 
geborgenheid van het huishouden wer
den aangesproken door de overhe1d, wor
den zij thans 1eder op zich beschouwd. 
Oat werkt door naar eigen biJdragen. me
dlciJnknaken. arbeidsplicht, etc., zodat er 
per saldo dubbel betaald wordt. Leuk voor 
de schatkist. maar slecht voor de beleving 
van gezamenlijke verantwoordelijkheld 
Het voorstel om ook niet-huwelijkse sa
menlevingsvormen rechtens te gaan er
kennen is in het kabmet gesneuveld, terwiJI 
het voor de opvang van de vergrijzmg van 
grote beteken1s kan zijn? 

Het kabinet legt zich neer 
bij een individualiserende 
en geseculariserende 
cultuur. 

Het kabinet legt zich neer bij een ind1v1-
dual1serende cultuur met geseculariseer
de trekken 3 De soc1aal-culturele ontwlk
keling wordt als een soort wetmatigheid 
beschouwd, hetgeen een m1sverstand is, 
zoals biJVOorbeeld uit de echtscheldings
en huwelijksstatistieken blijkt. Mensen wil
len wei persoonlijk keuzen maken. maar 
binnen de bescherming van instituties. 
Vrijheid in geborgenheid. Wie omwille van 
keuzevrijheid instituties gaat afbreken, zet 
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de mensen uiteindeiiJk in de kou. Het kabl
net IS daar onder druk van de Kamer mee 
bezig. Verstevig1ng van de hu1shoudens 
opdat de overheid kan terugtreden, vmdt 
JUist n1et plaats. Scepsis ten aanzien van 
de sociale sector heeft nog de overhand. 
de privat1senng gaat biJ de afslankingso
peratie geheel 1n de richting van het com
merciele bedriJfsleven Wei is er van dere 
gulering sprake. maar die gaat n1et steeds 
gepaard met toerusting van het maat
schappeliJk middenveld. 

Nieuw sturingsconcept 
De rijksoverheid moet gezonder gaan Ie
ven en het niet biJ halvarine aileen Iaten. Er 
is een nieuw sturingsconcept nod1g dat 
aile beleidsprocessen moet doortrekken. 
Oat sturmgsconcept betekent datal in een 
zeer vroeg stadium van beleldsvoorberei
ding de vraag aan de orde komt of er een 
overheidstaak is. Het concept zou zich 
dan als volgt kunnen Iaten samenvatten: 

Vraag 1.· bestaat er een maatschappeltj
ke organisatie. die het probleem dat geslg
naleerd wordt, kan oppakken? 
a Lu1dt het antwoord bevestigend. dan 

luidt regel een dat de overheid het pro
bleem niet tot haar verantwoordelijk
heid rekent, maar naar de betreffende 
organ1satie verwijst. Een voorbeeld het 
probleem wordt ges1gnaleerd dat er 
met effecten gecolporteerd wordt, 
waardoor burgers zich soms voor grote 
bedragen lieten strikken. De Raad van 
State stelde voor h1ertoe de banken als 
probleemoplosser te Iaten fungeren. 
Burgers kunnen zich bij onzekerhe1d 
voor adequaat adv1es biJ hun bank ver
voegen. Het voorstel IS genegeerd en 
een wijzig1ng van de Colportagewet IS 

door de Kamer aanvaard. d1e ten gevol-

2. Prof. dr. J C.M Hatllnga Verschure. N1et terug naar het 
dorp. maar vooru1t naar de toekomst . verslag van de 
stud:econferent:e over het rapport Zorgvermeuw;ng ooor 
structuurverandenng·. WetenschappeliJk lnst tuut voor 
het CDA. Den Haag Jun: 1987 

3. Vgl de toespraak van m1n•ster drs. J de Kon1ng op de 1n 
noot 1 genoemde conferent1e 
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ge heeft dat er ambtenaren moeten 
worden aangesteld om op de vergun
ningen voor effectencolportage toe te 
z1en. In miJn vorige artikel noemde ik dit 
de bureaucrat1sche paradox. Je ziet het 
voor Je ogen gebeuren. Door onze 
e1gen pol1t1c1 

b Meestal doet z1ch echter de situat1e 
voor dat een dergeiiJke organisat1e er 
wei is. maar dat deze niet geheel in staat 
1s het probleem in kwestie op te lossen. 
Men klopte niet voor niets biJ de over
heid aan. In dat geval zoekt de overheid 
naar maatregelen die deze organisatie 
1n ZIJn functioneren kan versterken. 
Randvoorwaarden scheppen dus en 
n1et de verantwoordelijkheid overne
men Het voorbeeld van de woning
bouwverenlgingen is ook h1er functio
neel 1n de volkshu1svestmg doet zich 
het probleem voor dater teveel mensen 
met te hoge inkomens wonen in sociale 
woningen die voor hen niet bestemd 
ziJn. Een sol1dariteitsmanco dat met 
doorstromingsbeleid bestreden wordt. 
Verhuurders kunnen d1t echter nauwe
IIJks effectueren. Het CDA-program 'Uit
ZICht' stelt daarom wiJziging van een 
aantal wetten voor die het mogel1jk ma
ken om huurcontracten periodiek aan 
een inkomenstoets te onderwerpen. 
Verkoop van de won1ng aan de te goed
koop wonende huurder vormt dan een 
effectieve en sociale oplossmg. Met de 
opbrengst kan een n1euwe soe~ale wo
ning worden gebouwd. Een dergelijke 
voorwaardenscheppende wetgeving is 
echter zelfs nog niet 1n ontwerp aanwe
ZIQ. 

c Soms doet zich de situatie voor dat er 
geen maatschappeiiJke organisatie IS 
die het probleem kan aanpakken. Dan 
kan zo een organisatie in het Ieven wor
den geroepen Een goed voorbeeld ziJn 
de reg1onale kamers voor volksgezond
heid en maatschappelijke dienstverle
ning uit 'U1tz1cht'. ZiJ nemen de regiona
le planningstaak over welke bij ge
meenten en prov1ncies op basis van de 
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Wet voorzieningen gezondheidszorg in 
bureaucratie 1s ten ondergegaan. 

d U1teraard blijven dan bepaalde taken 
onvervreemdbaar bij de overheid zelf 
thuishoren, zoals onder meer politie. 
justitie en defensie. Evident is echter 
een effectteve rechtshandhaving afhan
kelijk van het normbesef dat onder 
meer door maatschappelijke organisa
tles wordt overgedragen. Spreid1ng van 
verantwoordelijkheid onder de JUiste 
voorwaarden zal dit besef versterken. 

Vraag 2. moet de overheid financ;eren? 
Zo Ja. dan in de vorm van /ump-sum
budgetten. Geen substdie in exploitatie
tekorten. De overheid dient daarin con
sequent op te treden. afwenteling van 
kosten op de gemeenschap dient on
mogelijk te zijn. Het weer aanboren van 
e1gen f1nancieringsbronnen dient gesti
muleerd te worden. Ook geen gedetail
leerde voorwaarden. maar output-con
trole door een inspectie op basis van 
aan het algemeen belang ontleende 
maatstaven. De overige doelmatlg
heidscontrole dient te geschieden door 
middel van democratisenng van de be
treffende maatschappelijke organisa
ties, d1e hun leden, c.q. clienten bij het 
beleid betrekken. Democratisering is 
een onmisbare voorwaarde voor terug
tred. De verenigingsvorm zou vaker 
verpltcht moeten worden gesteld. Van 
democrat1sering naar achterbannen is, 
behalve in de Mediawet. echter nauwe
lijks sprake. 

Vraag 3.· moet de overheid regels ste!len? 
Zo ja, dan een vorm van regelgev1ng 
die de eigen verantwoordelijkhe1d en 

4 De O!scuss1enota over de verantwoordelijke samen/e
VInQ van het CDA. me1 1987 hanteert de term non-profit
sector' M 1 ten onrechte, omdat het cntenum dan ont
leent word! aan de commerc1ele markt· men IS n1et-markt 
Beier 1s het om te spreken van 'soc1ale sector', want het 
gaat de betrokken organ1sat1es om soc1ale act1v1le1ten 
(soc1ale won1ngbouw soc1ale gezondhe1dszorg, soclaal
culturele act1v1te1ten. soctaal-economtsche besltssingen 
etc) 
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zelfregulering bevordert. Een geslaagd 
voorbeeld 1s de wijze waarop ex-minis
ter Winsemius het milieubeleid omge
vormd heeft. Het beleid was gebaseerd 
op regelgeving voor water-, bodem- en 
luchtvervuiling afzonderliJk, hetgeen het 
bedrijfsleven en maatschappelijke or
ganisaties voor enorme bureaucratl
sche rompslomp stelde. Thans wordt 
de regelgeving afgestemd op het totaal 
aan vervuiling per doelgroep (bijvoor
beeld een bedrijfstak) ongeacht of dlt 
water, bodem of Iucht betreft. De nor
mering IS niet meer minutieus, maar op 
bas1s van het zogenaamde STOLP-con
cept een bedriJf wordt verantwoordeliJk 
gesteld voor het totaal aan vervuiling en 
het behoort tot de eigen verantwoorde
lijkheid om te zorgen dat men onder dlt 
totaal blijft. Ook de Hinderwet is in dit 
verband gedereguleerd: voor honderd
duizenden installaties komt geen afzon
derlijke vergunningsplicht meer, maar 
een algemene wettteliJke norm waaraan 
men zich te houden heeft op straffe van 
vervolging. Honderden ambtenaren 
kunnen aldus achter hun bureaus van
daan en worden vrijgemaakt voor con
trolerende taken terwijl het bedriJfsleven 
niet Ianger formulieren hoeft in te vullen, 
die zodanig ingewikkeld waren dat een 
gewone ondernemer er een adviseur 
voor moest inschakelen. 

Aldus kan in grote lijnen een sturingscon
cept worden omschreven, waarbij de 
overheid zelfregulering vooropstelt en de 
randvoorwaarden aanbrengt waaronder 
zelfregulering kan functioneren. Dan 
wordt pas het probleem opgelost waar het 
huidige dereguleringsbele1d onder zucht 
de dereguleringstoets wordt pas in een 
laat stadium van beleidsvoorbereiding 
aangelegd en is daardoor zelf onderdeel 
van de regelgevende machine geworden. 
Bovendien heeft het Min1sterie van Justitie 
in dat stadium onvoldoende gewicht je
gens de vakministers die zich gecommit
teerd hebben aan het beleidsvoornemen. 
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Conclusie 
De afslankingsoperatie van de rijksover
heid komt op gang. Bestuurstechnisch 
wordt de zaak slagvaardig aangepakt. 
Binnenlandse Zaken voert een decentraal 
bele1d, waarbiJ de departementen binnen 
de strak gehandhaafde centrale kablnets
afspraken een eigen beleid kunnen voe
ren. Oat is een moderne vorm van mana
gement verantwoordelijkheid leggen op 
de plaats waar die kan en moet worden 
gedragen. Oat betekent ook dat het oor
deel over de vraag of de overhe1d n1et 
aileen kle1ner, maar kwalitatief ook beter 
wordt, aileen per departement kan wor
den opgemaakt. De centrale afspraken in 
het kabinet hielden al een zekere pnon
teitsinstelling In, in die zin is er van de 
kaasschaaf-methode zeker geen sprake. 
Per departement moet echter nader wor
den bepaald welke taken meer of julst 
m1nder moeten worden uitgevoerd. Op
merkelijk is de constatering dat zelden een 
taak geheel kan worden afgeschaft. Zo 
simpel blijkt het niet te liggen. In een ande
re vorm blijft betrokkenheid van de over
heid ook na de pr1vatisering meestal no
dig. Het gaat er n1et om dat vader Staat ZIJn 
buikje afsnijdt, maar dat h1j anders gaat 
Ieven zodat zijn buikJe afslankt. Een nieuw 
sturingsconcept is nodig. Dit concept legt 
accent biJ zelfregulering door maatschap
peiiJke organisaties, meestal organ1sat1es 
uit de sociale sector. Op dit punt vertoont 
het kabinetsbele1d nog manco's. Men pn
vatiseert wei, maar u1tslu1tend naar de 
commerciele sector. Oat zal u1te1ndeliJk 
onvoldoende opleveren: de uitgroei van 
de riJksoverheid is immers ontstaan door 
het aan z1ch trekken van verantwoordelijk
heden die biJ maatschappeiiJke organlsa
ties lagen en niet primair door taken op 
z1ch te nemen die in de marktsector thuis
horen. De marktsector is wei uitgehold, 
maar dat was voornamelijk f1nancieel ter 
bekostiging van de eerdergenoemde ta
ken. Het verdere proces van afslanking zal 
vooral gekenmerkt moeten worden door 
privatisering naar de soc1ale sector. Daar-
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Het sturingsconcept moet 
aan de afslankingsoperatie 
vooraf gaan. 

toe d1ent het kabmet ziJn scepsis ten aan
zten van deze sector te overwmnen. Ver
sterktng van het management van organi
sattes 1n de soc1ale sector en democrattse
rmg ZIJn daar nodtg, naast budgetfinancte
rmg en deregulering. Daartoe ZIJn ook 

Cw ster1 Dernocratrsche Verkennrngen 7/8/87 

minder ambtenaren en andere regelge
vmg nodlg. Het g1ng erom de bureaucratie 
aan te pakken. Doorslaggevend is of de 
overbltJVende ambtenaren het nieuwe stu
nngsconcept willen en kunnen u1tvoeren. 
Daartoe moeten de bestuurstechnische 
maatregelen worden benut. Oat betekent 
ook dat niet de leefttJd van de ambtenaren 
of de salarishoogte het cnterium zijn voor 
u1ttreden uit de overheidsdienst, maar de 
kwaliteit. Zonder gedwongen ontslagen 
zal het n1et altijd kunnen 5 Vader!Je Staat 
moet gezonder gaan Ieven. Dan wordt hij 
weer net zo slank als opa, maar wei v1talerl 

5 Drs. R H P W. Kottman. o~recteur Berenschot en proJeCt
letder afslanktng biJ het mtntstene van Volkshutsvesttng. 
NRC. 30 met 1987. 
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Drs. G.H. Terpstra 

Bouwstenen voor een 
zorgzame samenleving 

Bmnen het CDA is de afgelopen jaren veel 
geschreven over de overgang van de ver
zorgingsstaat naar de verzorgmgsmaat
schappij. H et Wetenschappelijk I nstituut 
van onze parttJ heeft aan deze dtscussie 
veel bijgedragen onder andere door mid
del van rapporten over het beg rip gesprei
de verantwoordelijkheid. 

De partiJraad heeft 1n november 1986 
de discussie over de wenselijkhe1d van het 
streven naar een zorgzame samenleving 
afgesloten. Het gaat nu 'aileen· nog maar 
om de invoering. 

In dit artikel zal worden getracht hier
voor bouwstenen aan te dragen, met 
name op sociaal-economisch terrem. Spe
ciale aandacht zal daarbij worden besteed 
aan de rol van allerlei maatschappelijke 
organisaties zoals vakbonden, zieken
fondsen, bedrijfsverenigingen en werkge
versorgan1sat1es (het zogenaamde mid
denveld). 

Voor het CDA als polit1eke partiJ is het 
uiteraard ook interessant stil te staan biJ de 
rol van de overheid. Dit kan zowel slaan op 
de rol van de overhe1d binnen de zorgza
me samenleving als op de rol van de 
overheid bij het realiseren van deze sa
menleving. In dit laatste verband spreekt 
men wei van confrontatiepol1tiek. Ook op 
dit begrip zal ik in het kort ingaan. 

Volledigheidshalve merk ik hier nog op 

dat d1t artikel moet worden gez1en als een 
biJdrage aan de d1scussie op persoonlijke 
titel. 

Waarom juist nu? 
Binnen het CDA spelen v1er kernbegrip
pen een grote rol. Het gaat daarbij om 
gerecht1gheid. solidariteit. rentmeester
schap en gespreide verantwoordelijkheld 
Deze vier kernbegnppen moeten min of 
meer gelljktljdig worden gerealiseerd. Het 
vinden van het JUiste evenwicht IS de grote 
kunst. 

In de Jaren zeventig heeft 1n ons land het 
streven naar gerecht1gheid een groot ge
Wicht gekregen. De sociale zekerhetd is 
verder u1tgebouwd, het min1mumloon is 
sterk verhoogd ten opz1chte van het ge
mlddelde loon en de werkgelegenheid in 
de sectoren volksgezondheid en welziJn 1s 
drastisch u1tgebreld 

HoogstwaarschiJnliJk 1s toen, achteraf 
gezien, te weinig gelet op het beheren en 
besturen van de maatschapp1J. Zowel het 
rentmeesterschap als de gespre1de ver
antwoordelijkheid ZIJn daardoor onder 
grote druk komen te staan. Het benadruk
ken van de gerechtighe1d is gepaard ge-

Drs G H Terpstra (1940) ·s CDA Tweede Kamerl1d en l1d van 
de sect1e soc1ale vragen van de Raad van Kerken 
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gaan met een verhoging van de collectie
ve lasten en een vergroting van de invloed 
van het Rijk ten koste van lagere overhe
den en maatschappelijke organ1saties. 

Een viertal factoren heeft dit proces 
sterk bevorderd: 
~ de ideologie van het kabinet-Den Uyl 

(1973-77), gebaseerd op de gedachte 
dat de overheid beter weet wat goed is 
voor de mensen dan de mensen zelf; 

~ de externe dreiging met name op eco
nomisch geb1ed in de vorm van de 
stijging van de olieprijzen en nieuwe 
economische wereldmachten zoals 
Japan; 

- de maatschapptjkrillsche dlscussie 
tussen werkgevers en werknemers. 
daterend uit de Jaren zestig waardoor 
de overheid haar mach! drastisch kon 
vergroten. 'Twee honden vechten om 
een been, de derde loop! ermee 
heenl"; 

~ de grote nadruk op de individualise
ring waardoor het middenveld zwak
ker werd. 

Aan het eind van de jaren zeventig en het 
beg1n van de Jaren tachtig tekende zich 
geleidelijk aan het falllissement af van 
deze sterk gecentraliseerde aanpak. Het 
f1nancteringstekort bleef stijgen en de om
vang van de werklooshetd nam dramati
sche vormen aan. Maar vanaf het midden 
van de Jaren zeventig kwam er in het be
driJfsleven maar vooral ook b1nnen de 
chnstelijk-sociale organisaties een bezin
ning op gang over de rol van de staat in 
het sociaal-economisch Ieven. 

Na de doorbraak van het Slichtingsak
koord 1982 is veel werk verzet dat gericht 
IS op real1seren van het begrip gespreide 
verantwoordelijkheid. Zowel de Sticht1ng 
van de Arbeid als de SER (Sociaal Econo
mische Raad) hebben op dit punt baan
brekend werk vemcht. Hun advtezen, bij
na altijd unaniem, hebben gemeenschap
peiiJk de overtuiging dat het georganiseer
de bednJisleven meer zelf moet kunnen 
doen en dat de regelzucht van de over
held best 1ets m~nder kan. De overhe1d 
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heeft dit idee met name voor de marktsec
tor, schoorvoetend overgenomen. 

Confrontatiepolitiek 
De overheid moet de burgers en de maat
schappelijke organisaties confronteren 
met hun individuele en gezamenlijke ver
antwoordelijkheid. Achterliggende ge
dachte hierbij is dat de overheid wei wil, 
maar dat de rest van de samenleving er 
nog niet voor rijp is. In sommige CDA
publikaties wordt dit aangeduid met con
frontatiepolitiek. Deze stelling gaat echter 

Op veel terreinen is de 
overheid zelf de remmende 
factor in het overdragen 
van 
verantwoordelijkheden. 

voor veel sociaal-economische onderwer
pen niet op. Veelal is daar de overheid zelf 
een remmende factor. Het beg rip confron
tatiepolitiek is dan ook op deze gebieden 
niet bruikbaar. Misschien gaat het wei op 
voor bepaalde sectoren zoals welzijn, on
derwljs en de gezondheiszorg. Ook daar 
IS het echter opvallend dat tijdens de werk
bezoeken zelfs PvdA-wethouders van on
derwiJS de hulp van de CDA Tweede Ka
merfractie inroepen tegen de centrale re
gelzucht. 

Tegenstanders van de CDA-gedachten 
over een verantwoordelijke maatschappij 
of een zorgzame samenleving proberen 
soms de indruk te wekken dat deze opera
lies aileen maar woorden ZIJn om een hard 
bezuinigingsbeleid te dekken. Hetzelfde 
hoort men ook wei als het gaat om decen-
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tralisatie, de overdracht van bevoegdhe
den van het rijk naar de gemeenten. Maar 
volgens mij liggen de verbanden iets lnge
wikkelder. 

We moeten bezuinigen biJ de overheid 
omdat we meer uitgeven dan we ontvan
gen. TegelijkertiJd kunnen we de ont
vangsten niet verhogen zonder schadeliJ
ke bijwerk1ngen. Evenmin kunnen we per
manent blijven lenen. 

Deze moeilijke financiele pos1tie heeft 
een aantal, voor aile Westeuropese indus
triele Ianden geldende oorzaken op het 
gebied van energie, milieu en concurren
tieverhoudmgen. Deze problemen zijn 
voor ons land extra groot vanwege de 
relatief sterke bevolkingsgroe1, de harde 
gulden en de te centralistische aanpak 
van allerlei problemen. 

Ten emde bovengenoemde problemen 
te kunnen oplossen moeten we, althans 1n 

deze tiJd met een sterke internationale con
currentie, de rol van maatschappelijke or
ganisaties en individuele ondernemingen 
versterken. Tevens moet de overheid zelf 
meer taken decentraal uitvoeren. Als we 
dit niet doen, kunnen we onze problemen 
niet oplossen. Dan zullen we nog meer 
moeten bezuinigen. 

Samenvattend zou je kunnen zeggen: 
Bezuinigen moet, maar kan minder wor
den indien we de centrale overheid met 
minder taken opzadelen. Decentralisatie 
en overdracht van bevoegdheden zijn dus 
middelen die de bezumigingsproblema
tiek kunnen verzachten. 

Betere werkverdeling? 
Een te grote centralisat1e van bevoegdhe
den bij het Rijk ondermijnt het verantwoor
delijkheidsgevoel van burgers, instellin
gen, maatschappelijke organisaties en ge
meenten. Om dat te ondervangen komen 
er steeds meer voorschriften en steeds 
meer beleidsmakende en richtinggeven
de ambtelijke diensten bij, die op hun 
beurt het rentmeesterschap verder onder
mijnen. Het beleidsmakende en beheren
de orgaan wordt steeds duurder. Dit pro-
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ces is een van de oorzaken van het nau
welijks beheersbare karakter van de riJkS
uitgaven op dit moment. Vol gens het SER
advies over de gezondheidszorg van april 
1987 vormen de beheerskosten de snelst 
stijgende kostenpost in die sector. 

Een wijziging in de verdeling van de 
verantwoordeiiJkheden zal besparend 
werken. Tevens wordt zo een maatschap
pelljk aanvaardbare bas1s voor de afslan
kmgsoperatie geleverd. 

Maatschappelijke organisaties 
Het spreekt vanzelf dat ideeen over een 
verantwoordeliJke maatschappij veel aan 
hang hebben bij de christelijk-soclale or
ganisaties. Niet voor niets hebben deze 
organisaties ook een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de noodzakeliJke bezmnmg 
1n de achter ons liggende Jaren. In ons 
sociaal-economisch Ieven spelen ZIJ (CNV. 
NCW, KNBTB, CBTB en NCOV) een grote 
rol. Ook binnen VNO en FNV Ieven ideeen 
over een versterking van de rol van de 
maatschappelijke organ1saties. Globaal 
zou men kunnen zeggen dat op dit punt 
veel FNV-organisaties, met name in de 
marktsector, veel dichter biJ het CDA-ge
dachtengoed staan dan biJ de filosofie van 
de PvdA. BiJ die partiJ wordt de vakbewe
ging meestal zeer wantrouwend bekeken 
en wordt over het algemeen de voorkeur 
gegeven aan de staat. 

Binnen het onderwijs. de volkshuisves
tlng en de omroep speelt de levensbe
schouwing van de organisat1e een belang
rijke rol. Mede door het overheidsbele1d in 
de Jaren zeventig is het levensbeschouwe
IIJk georgan1seerd werk in de sectoren wei
ZIJn en volksgezondheid drastisch vermin 
derd. Dit betekent echter niet dat h1er geen 
draagvlak meer zou bestaan voor een an
dere werkverdeling tussen overhe1d en 
bedrijfsleven. lmmers de laatste jaren zijn 
de werknemers- en de werkgeversorgani
saties in deze sectoren sterk in opkomst. 
Naast de CFO en de ABVA-KABO kan 
worden gewezen op onder andere deNa
tionale Ziekenhuis Raad en de Werkge-
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versverenig1ng Maatschappelijke Dienst
verlening 

In deze discussie is het interessant te 
WIJZen op het fe1t dat ook de Amerikaanse 
bisschoppen 1n hun br1ef over de Ameri
kaanse econom1e WIJzen op het belang 
van het middenveld. 1 

Concrete uitwerking 
De hieronder u1tgewerkte voorstellen ZIJn 
voor een belangriJk deel gebaseerd op 
publikat1es van het Wetenschappelijk lnstl
tuut voor het CDA, diverse SER-adviezen, 
de CNV-notitles over politiek en vakbewe
g~ng en last but not least het CDA-pro
gramma 'Uitzicht'. Veel onderdelen ziJn 
ook reeds opgenomen in het Regeerak
koord. 

In princ1pe 1s de opzet voor aile sectoren 
geliJk en gebaseerd op de volgende uit
gangspunten: 
- De overhe1d draagt zoveel mogeiiJk 

taken over aan het georgan1seerde be
dnJfsleven, te beg~nnen met d1e secto
ren waarover binnen d1t bednJfsleven 
overeenstemming bestaat. Dit geldt nu 
biJVOorbeeld voor het arbeidsvoor
waardenbeleid 1n de meest brede Zln, 
de werknemersverzekenngen en het 
arbeidsvoorz1eningenbeleid (met de 
overhe1d als derde, gelijkwaardige 
partiJ). 

- De centrale overhe1d draagt zoveel 
mogelijk taken over aan gemeenten en 
prov1nc1es. Doelu1tkeringen worden 1n 
pnnc1pe afgeschaft. 'De overheid' 
komt zo dichter biJ de burger te staan. 

- In de geprem1eerde en gesubsidieer
de sector alsmede in grate delen van 
de overhe1dssector (onderwiJs, volks
huJsvesting) wordt de centrale regule
ring vervangen door het budgetme
chanisme, met kwal1teitseisen voor het 
eindprodukt. D1t mechanisme regelt 
de f1nanc1ele band tussen bijvoorbeeld 
het RIJk en de gemeente, de woning
bouwvereniging of de werkgeversor
ganJsatle (spoorwegen, onderwijs, 
welziJn enz.); 

O·r~•;lc:· Dcmocrat:sche Verkenn:ngen 7/8/87 

- Steeds meer delen van de overheid 
worden verzelfstandlgd (PTT, Post
bank. openbare nutsbedrijven) of ge
privatlseerd; 

- De budgetten worden vastgesteld 
door de financiers, dat is de regering 
(kabinet en parlement) voor de 'echte' 
collectieve sector en werkgevers en 
werknemers voor de door hen betaal
de sectoren als werknemersverzeke
ringen en de volksgezondheid; 

- De arbeidsvoorwaarden worden in aile 
sectoren in principe geregeld bij CAO. 
Dit 1s nu al het geval met b1jvoorbeeld 
de VriJe Universiteit. De CFO (de CNV
ambtenarenbond) gaat ook u1t van een 
CAO voor het nieuwe arbeidsvoorzie
ningenapparaat dat wil zeggen voor 
meer dan de helft van het m1nistene 
van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid in de huidige vorm; 

- PriJzen, tarieven en het profijtbeginsel 
ziJn kwesties van de werkgever, net 
zoals bij een ander bedrijf; 

- De centrale overheid regelt minimum
voorwaarden. D1t geldt per definitie 
voor haar eigen taken, zoals bijvoor
beeld de volksverzekeringen (AOW). 
Ook kan ziJ een bodem in de markt 
leggen, zoals het minimumloon of het 
standaardpakket voor de ziektekos
tenverzekering. Er dient voor gewaakt 
te worden dat hierdoor de invloed van 
het RiJk weer niet te groat wordt; 

- De budget ontvangende werkgevers 
ZIJn v1a door externe accountants 
goedgekeurde jaarverslagen verant
woording schuldig over de besteding 
van de geld en. 

De belangrijkste voordelen van dlt sys
teem ziJn: 
- het verantwoordelljkheidsgevoel van 

werkgevers en werknemers(-organisa
ties) wordt aanmerkel1jk versterkt door-

1 Joba A.M.J Jansen. 'Herderi:Jke schnJvens over soclaal-
economlsche vraagstukken Chnsten Democratische 
Verkennmgen (12/86) 534-542 
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dat zi j ze lf verantwoordelijk zijn voor de 
goede gang van zaken; 

- de politiek, zowel nationaal als regio
naal , kan gemakkelijker prioriteiten 
stellen omdat zij zich al leen bezig 
houdt met de hoofdlijnen van beleid ; 

- het centrale apparaat kan aanmerkelijk 
kleiner worden; 

- het geheel leidt tot een doelmatige 
besteding van de beschikbare midde
len. 

De overheid 
Uiteraard blijft er in dit systeem een vrij 
grote centrale overheid over. Ook hier kan 
geprobeerd worden meer met budget
mechanismen te werken. Dit vereist , maar 
draagt tevens bij tot een versterking van 
het management. 

Een interessant discussiepunt is nog in
hoeverre voor deze overheid één arbeids
voorwaardenregeling moet gelden of dat 
ook hier aparte regelingen wenselijk zijn. 
In dit verband kan worden gewezen op 
ontwikkelingen binnen de VNG die neigt 
naar één aparte regeling voor de gemeen
ten, die losser staat ten opzichte van de 
Rijksregeling. 

Naarmate er meer CAO's komen in de 
brede collectieve sector, waarbij veelal 
ook de ambtenarenbonden zijn betrok
ken , kan men overwegen deze CAO's 
bepalend te doen zijn voor dat deel van de 
ambtenaren dat niet onder een normaal 
onderhandelingsmechanisme valt. Dat 
lijkt op het systeem in de Bondsrepubliek 
Duitsland. 

Enkele voorbeelden 
Dit systeem werkt gemakkelijker uit naar
mate er minder instellingen/werkgevers 
zijn. Voor de Nederlandse Spoorwegen 
en de NOS is het vrij eenvoudig. De over
heid stelt de bijdrage aan de NS vast en 
bepaalt de luister- en kijkbijdrage voor 
onder andere de NOS. Binnen deze bud
getten zijn de werkgevers zelf verantwoor
delij k voor de kwaliteit van het produkt, de 
werkgelegenheid, de prijs en de arbeids-
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voorwaarden via een CAO met de betref
fende werknemersorganisaties 

iets ingewikkelder wordt het voor bij
voorbeeld de onderwijssector, welzijn en 
de gezondheidszorg. Toch is in principe 
ook hier hetzelfde systeem werkbaar. 

Wat betreft het basisonderwijs is het 
denkbaar dat er één CAO komt voor de 
gehele sector. Scholen krijgen budgetten 
voor bepaalde aantallen leerlingen , geba
seerd op de loonkosten van deze CAO en 
alle andere uitgaven. De schoolleiding is 
verantwoordelijk voor de gehele gang van 
zaken waarbij op centraal niveau de kwali
teitseisen in eindtermen worden vastge
steld en bewaakt 

Hetzelfde systeem is denkbaar voor an
dere onderwijsvormen. Voor de universi
teiten is zelfs één budget en één CAO per 
instelling denkbaar. Extra bijverdiensten 
vergroten in dit systeem de financiële 
ruimte van de instelling. 

In het SER-advies over de gezondheids
zorg wordt er voor gepleit dat werkgevers 
en werknemers op centraal niveau de fi
nanciële budgetten vaststel len waardoor 
verzekeraars en ziektekostenverzekeraars 
weten waar ze aan toe zijn. Deze ziekte
kostenverzekeraars onderhandelen met 
de aanbieders (ziekenhuizen, huisartsen 
en dergelijke) over de prijs. De ziekenhui
zen onderhandelen zelf over de arbeids
voorwaarden met de diverse organisaties. 
Dit kan leiden tot één nationale CAO voor 
de gehele bedrijfstak zoals nu , maar ook 
regionale CAO's zijn denkbaar of regiona
le marges boven de nationale CAO. 

Binnen de welzijnswereld stelt de natio
nale politiek de totale ruimte vast en ver
deelt dit bedrag vervolgens over provin
cies en gemeenten. Deze verdelen op hun 
beurt dit budget over de diverse werksoor
ten. Zo ontstaat een louter financiële band 
tussen gemeente en bijvoorbeeld een in
stelling voor maatschappelijk werk. 

De CAO, de retributies en dergelijke zijn 
in deze opzet onderwerpen voor de be
drijfstak zelf waar de politiek geheel buiten 
staat. Invloed uitoefenen kan alleen via het 
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Zorgzame samenleving 

De beste weg naar een 
zorgzame samenleving is 
consequente uitvoering 
van het CDA-Program. 

budget en de kwaliteitseisen die gesteld 
worden aan het eindprodukt 

Via deze weg worden de instellingen 
verplicht doelmatig te werken en kan de 
overheid op elk niveau beter prioriteiten 
stellen Tevens wordt het beheersappa
raat kleiner en daarmee tevens veel over
zichtelijker. 

Hoe dit te bereiken? 
De beste weg is het consequent uitvoeren 
van het CDA-program . De Tweede Ka
mer-fractie zal erop moeten toezien dat het 
kabinet de goede voornemens op dit punt 
uitvoert en het aantal goede voornemens 
drastisch opvoert. 
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Het meest concreet wordt nu gewerkt 
aan de overdracht van het arbeidsvoorzie
ningenbeleid van het ministerie van Socia
le Zaken en Werkgelegenheid naar een 
nieuw orgaan waar werkgevers, werkne
mers en de overheid ieder voor een derde 
deel zitting in hebben Dit orgaan krijgt een 
budget én is daar zelf voor verantwoorde
lijk. 

Bij onderwijs en welzijn gaat het zeer 
langzaam de goede weg op. Daar zou de 
invoering van het budgetmechanisme 
echter veel sneller kunnen. Bij de gezond
heidszorg hebben zowel de commissie
Dekker I als de SER goede aanzetten ge
geven. 

Uiteraard houdt dit beleid niet al leen in 
dat de Tweede Kamerfractie het kabinet 
stimuleert om door te gaan maar ook dat 
de fractie zich op het punt van regelgeving 
een wijze zelfbeperking oplegt. 
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De beste weg naar een 
zorgzame samenleving is 
consequente uitvoering 
van het CDA-Program. 

budget en de kwaliteitseisen die gesteld 
worden aan het eindprodukt. 

Via deze weg worden de instellingen 
verpl1cht doelmatig te werken en kan de 
overhe1d op elk niveau beter prioriteiten 
stellen Tevens wordt het beheersappa
raat kleiner en daarmee !evens veel over
zichteltJ ker. 

Hoe dit te bereiken? 
De beste weg is het consequent uitvoeren 
van het CDA-program De Tweede Ka
mer-fractie zal erop moeten toezien dat het 
kab1net de goede voornemens op dit punt 
uitvoert en het aantal goede voornemens 
drastisch opvoert. 
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Het meest concreet wordt nu gewerkt 
aan de overdracht van het arbeidsvoorzie
ntngenbeleid van het ministerie van Socia
le Zaken en Werkgelegenheid naar een 
nieuw orgaan waar werkgevers, werkne
mers en de overheid ieder voor een derde 
deel zitt1ng in hebben. Dit orgaan krijgt een 
budget en is daar zelf voor verantwoorde
iijk. 

Bij onderwijs en welzijn gaat het zeer 
langzaam de goede weg op. Daar zou de 
invoering van het budgetmechanisme 
echter veel sneller kunnen. Bij de gezond
heidszorg hebben zowel de commissie
Dekker I als de SER goede aanzetten ge
geven. 

Uiteraard houdt dit beleid niet aileen in 
dat de Tweede Kamerfractie het kabinet 
stimuleert om door te gaan maar ook dat 
de fract1e zich op het punt van regelgeving 
een wijze zelfbeperking oplegt. 
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Mr. J.J.M.S. Leyten-de Wijkerslooth var 

Rechtshandhaving en 
de verantwoordelijke 
maatschappij 

Hoewel de zorgen over ons niveau van 
rechtshandhaving allerminst verminderd 
zijn, is er op een punt inmiddels belangrij
ke vooruitgang geboekt: De opvatting, dat 
de cr1minaliteit en schending van wetten 
en regels een omvang heeft aangeno
men, die niet meer aanvaardbaar is, wordt 
eindelijk in zeer brede kring gedeeld. 

In het begin van de jaren tachtig waren 
degenen, die ernstig verontrust waren 
over de ontwikkeling en handhaving van 
het recht, eenzame roependen in de 
woestijn en voornamelijk te vinden onder 
direct betrokken deskundigen. ZiJ slaag
den er nog niet in het onderwerp van de 
rechtshandhaving hoog op de politieke 
agenda te krijgen. Op dezeltde manier 
hebben tinanciele woordvoerders in de 
Kamer, ministers van Financien en macro
economen in den Iande jarenlang gewaar
schuwd voor de totaal uit de hand lopende 
overheidsuitgaven, voordat eindelijk het 
beset doordrong, dat er tors moest wor
den omgebogen op de collectieve uitga
ven en wat daarvan de consequenties 
waren voor aile beleidsterreinen. In de 
Kamer worden sindsdien geen verhogin
gen van begrotingsposten meer bepleit 
zonder dat tegelijkertijd wordt aangege
ven welke andere voorgenomen uitgaven 
kunnen worden verlaagd. 

Het CDA zag zich in die discussies over 
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de ombuigingen voor keuzen geplaatst. 
d1e een grondige herbezmning op de ta
ken van de overheid noodzakelijk maakte. 
Terwijl het kabinet-Lubbers I aan de slag 
ging met de zogenaamde grote operaties 
(decentralisat1e, deregulering, reorganisa
tie van de rijksdienst, en heroverweging 
van uitgaven en privatisering), zette het 
CDA de discussie politiek-ideologisch op 
scherp met het verder ontwikkelen van 
denkbeelden over de overheid en de ver
antwoordelijke samenleving. 

In dit zomernummer waar een aantal 
schrijvers uiteenzet hoe zij op allerle1 be
leidsterreinen kansen zien de zorgzame 
samenleving gestalte te geven, wil ik aan
dacht besteden aan een taak, die heel 
specifiek bij de overhe1d thu1shoort: name
lijk het ontwikkelen en handhaven van het 
recht. 

De rechtsontwikkeling houdt ten nauw
ste verband met maatschappelijke opvat
tingen over de taken van de overheid. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat in de 
jaren zestig en zeventig, toen de verzor
gingsstaat gestalte kreeg en steeds meer 
verantwoordelijkheden aan de overhe1d 
werden toebedeeld, de wetgeving 1n om-

Mevrouw mr J.J.M.S. Leyten-de WiJkerslooth de Weerde
steyn (1935) 1s lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
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vang aanzienlijk groeide en voortdurend 
gedetailleerder en verfiJnder werd. Het is 
echter wei verwonderlijk, dat naarmate in 
de Jaren tachtig de roep om deregulering 
toenam een dereguleringsoperatie ter 
hand werd genomen zonder in de politie
ke dlscussie daarover een duidelljke rela
tle te leggen met de zich wijz1gende opvat
tlngen over de verzorg~ngsstaat. Ondanks 
de 1n de Jaren daarna volgende teleurstel
l~ng over het moeizaam verlopen van de 
dereguler1ngsoperat1e werd (en wordt ook 
nu nog steeds) onvoldoende onderkend, 
dat een forse verm1ndenng van regelge
ving aileen kan worden bereikt na een 
heroverweg1ng van overheidstaken. Als 
chnstendemocraat voeg ik daar dan aan 
toe, dat deregulenng zal moeten berusten 
op de gewiJzigde v1sie op de verdeling van 
verantwoordeiiJkheden tussen overheid 
en samenlev1ng. Min1ster-pres1dent, drs. 
R.F.M. Lubbers. hield op 22 april d1t Jaar 
een rede ter gelegenheid van het tienjang 
bestaan van de Harmonisat1eraad Wei
ZIJnsbeleld In die rede koppelde hiJ 
- nCJ.ar miJn oordeel volstrekt terecht - de 
discuss1e over de verzorg~ngsstaat met de 
d1scussie over de deregulering en de 
rechtshandhaving. De krantencommenta
ren waren overwegend verbaasd, kritisch 
en overigens vol m1sverstanden. 

M1sverstanden, omdat die commenta
ren e1genlijk de bevestiging waren van wat 
Lubbers in ZIJn rede onder meer had be
toogd. nameliJk dat we in een overgangs
fase verkeren, waarin tegengestelde sig
nalen vanu1t de samenleving de overheid 
bere1ken enerziJdS pleidooien voor over
heldsingriJpen. d1e een onverminderd ver
trouwen in de mogelijkheden van de over
heid te zien geven en anderzijds ple1-
doo1en voor een terugtred van de over
held 

Overbelaste overheid 
Er is over de verzorgingsstaat en de over
belaste overheid. die er het gevolg van is 
zoveel geschreven en gepubliceerd, dat ik 
er hier niet meer uitvoer1g op wil ingaan. 

Chrrstcr1 Democrat:sche Verkennrngen 7/8/87 

Aan de hand van de vier kernbegrippen 
van het CDA volsta ik in dit kader met het 
volgende: 
1 Het IS in miJn ogen geen goed rent

meesterschap, als WIJ onze welvaart 
van nu betalen met torenhoge staats
schulden, die we ter aflossing aan onze 
k1nderen nalaten. Het IS beschamend, 
dat we onze welvaart eerst betaald heb
ben met behulp van de 1nwoners van 
onze kolon1en, vervolgens met het im
porteren van goedkope arbeldskrach
ten u1t arme Ianden en nu ook dat niet 
meer kan door het maken van schulden 
ten koste van de volgende generatie. 

2 De solidante1t wordt biJ massale. ano
nieme overheidsregel~ngen niet meer 
beleefd of als zodan1g onderkend Wie 
beseft er e1geni1Jk nog, dat hiJ biJ het 
ontdu1ken van belastingen of soc1ale 
premies onrecht doet aan de zwaksten 
1n de samenleving. d1e daarvan de 
dupe worden, omdat in hun belang die 
regelingen zijn gemaakt? In de over
zlchteiiJke situatie van een bedriJf, waar 
werknemers bere1d ziJn een loonoffer te 
brengen om gedwongen ontslagen te 
voorkomen, wordt die solidariteit duide
IIJk nog wei opgebracht. 

3 Hoe gaat het met de gespre1de verant
woordelljkheid, als we biJ alles wat in de 
samenlev1ng foul gaat een beroep op 
de overheid kunnen doen. waarna de 
overheid dat beroep schljnbaar hono
reert door weer een taak op zich te 
nemen en er 1ngew1kkelde regelingen 
voor te ontwerpen? 

4 Hoe gaat het tenslotte met de gerechtlg
heid, waar de overheid loch spec1fiek 
voor heeft op te komen, als regenng en 
Staten-Generaal enorm veel energ1e 
besteden aan het formuleren van aller
lei 1dealistische doelstellingen in al d1e 
verfijnde wet- en regelgeving en zich 
vervolgens volstrekt onvoldoende be
kommeren over de vraag of de burgers 
be reid zijn die regels nate Ieven en of er 
eventueel een toere1kend lnstrumenta
num is om d1e regels te handhaven? 
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Kan de rechtvaardigheid niet eveneens Het is alweer een jaar of VIJf geleden, dat di 
in het gedrang komen. als regelingen een topambtenaar van de belasttngdienst d 
met een bepaalde - alweer goede - in een pleidooi voor vereenvoudigtng van V< 
bedoeling worden gemaakt. maar in de het belastingrecht betoogde: twee van de hi 
praktijk nieuwe onrechtvaardigheden drie belastingplichtigen knoeien met de al 
voor andere groepen tot gevolg heb- belastingen; we moeten opschieten. an- ti( 
ben? Zo is in het onderwijs de regeling ders begint de derde ook nog. Die een- dl 
tot stand gebracht, dat biJ teruglopende voudige belastingwetgeving is er nog niet. 01 
leerlingenaantallen de laatst bijgeko- Of de derde belastingplichtige begonnen d 
men leerkracht met de minste dienstja- is, weet ik niet. Het voorbeeld van de bt 
ren voor ontslag in aanmerking komt belasttngen is aan te vullen met voorbeel- hr 
om daarmee de kwetsbare positte van den op andere beleidsterreinen uit de laat- g' 
gehuwde vrouwen althans enigszins te ste twee categorteen wetgeving. nt 
beschermen. Voor jongere leerkrach- b 
ten heeft dit echter de vergaande con- d, 
sequentte, dat inspanntng en toewijding d 
1n hun werk niet meer mee kunnen we- S( 

gen bij een ontslagbesltssing en boven-
dten, dat de kwaliteit van het onderwijs 

Als burgers massaal wetten 
d 

aan jonge kinderen toch ntet die priori- d 
teit heeft. die wiJ er in andere debatten overtreden dan is dat v; 
aan ltjken te geven. schadelijk voor de lr 

In het kader van dtt artikel verdient met 0 

name het laatste punt van de gerechttg- democratie. n 
heid nadere aandacht en uitwerking. lk b 
kom daarop hieronder terug. g 

IE 
De democratie E. 
Het behoeft misschien enige toeltchting, k 
waarom 1k hecht aan een betere handha- d 
ving van wet- en regelgeving en dus ook Als burgers op deze manter beginnen te e~ 

een ander type rechtsontwikkeling bepleit. wennen aan het negeren en overtreden dl 
waarover zodadelijk meer. Daarbij moet ik van democratisch genomen beslissingen, fE, 
een wat ruw onderscheid maken tussen en als politieke partiJen. regertng en Sta- o-
wetgevtng, die zeer diep in het rechtsbe ten-Generaal niet tijdig tot tnkeer komen. d 
wustziJn van de bevolking is verankerd, dan 1s dat om te beginnen schadeltJk en r'vl 
zoals het commune strafrecht, en wetge- gevaarltjk voor de democratie zelf. Op de rr 
ving, die voor de organisatie van een ge- tweede plaats gaat de overhetd falen in JCI 
compltceerde en overbevolkte samenle- haar spectfieke taken namelijk het in stand gJ 
ving als de onze noodzakelijk is, het orde- houden van een sociale rechtstaat, omdat vt 
ntngsrecht; en wetgeving, die poogt een het haar niet lukt de burgers ertoe te bewe- g 
sociale rechtsstaat tot stand te brengen, gen de regels nate Ieven, die met het oog Ql 
uitvoering gevend aan de soctale grond- daarop ZIJn gesteld. De toenemende druk h; 
rechten. Met name in de laatste twee cate- om de rechtsbescherming tegen de over- tl-
gorieen is de afgelopen 20 Jaar de regel- hetd te verbeteren en te perfectioneren VI 
geving zeer sterk uitgebreid. Zodanig zelfs beschouw ik eveneens als een verschijn-
dat de burgers het niet meer konden bijbe- sel van de falende overheid. Hoe nodig en Ci 
nen en langzaam maar zeker begonnen gewenst die rechtsbescherming ook naar f-1 
zijn de regels te negeren of te overtreden. mijn oordeel overigens is, in de teneur van w 
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die pleidooien klinkt steeds meer door, dat 
de overheid een ernstige bedreiging is 
voor de burger in plaats van degene, die 
het algemeen belang - of zo U wilt ons 
aller gemeenschappelijk belang - behar
tigt en die mensen in bescherming neemt, 
die ztchzelf niet kunnen redden. Met het 
opnemen van de sociale grondrechten in 
de Grondwet van 1983 is niet beoogd de 
bedreiging van de burger door de over
heid te vergroten, waartegen hij vervol
gens moet worden beschermd. Maar er is 
nu JUist beoogd de kwetsbaarheid van de 
burger te verminderen. Een overheid, die 
door de burger steeds meer als een be
dreigmg wordt ervaren, acht ik eveneens 
schadeliJk voor de democratie. 

T enslotte de sterk gestegen zogenaam
de kleine criminaliteit, ressorterend onder 
de eerste hiervoor genoemde categorie 
van het commune strafrecht zoals diefstal, 
inbraak, geweld, vandalisme enz. Een zo 
omvangnjke schending van essentiele 
normen uit ons honderd jaar oude Wet
boek van Strafrecht, leidt begrijpeltJk tot 
grate verontrusting en groeiende gevoe
lens van frustratie onder de bevolking. 
Een miljoen gestolen fietsen per jaar bete
kent een miljoen keer iemand, die woe
dend is, zich machteloos voelt en onrecht 
ervaart als de overhetd niet optreedt. En 
dat zijn dan aileen nog maar de slachtof
fers van fietsendiefstallen. Er vall natuurlijk 
over dit onderwerp veel meer te zeggen, 
dat in het bestek van dit artikel niet past. 
Maar voor mij staat wei vast, dat als die 
miljoenen slachtoffers van crtminaliteit per 
Jaar zich ntet gesteund weten door pogin
gen van regenng en Staten-Generaal om 
verbeteringen in die toestand aan te bren
gen, zij de overheid steeds minder zullen 
gaan vertrouwen als degene, die het recht 
handhaaft Met gevaar voor eigen rich
tmg, maar ook met schadelijke gevolgen 
voor de democratte. 

De rechtsontwikkeling 
Het voorgaande maakt wei dutdelijk, dat 
we met de rechtsontwikkeling een andere 
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weg zullen moeten inslaan. Een ander 
type recht, dat wei de overheidsverant
woordeliJkheid voor het bevorderen van 
een sociale rechtsstaat onverkort in stand 
laat, maar afstapt van de gedachte, dat de 
overhetd ook zelf gehouden is tot in details 
die sociale rechtsstaat vorm te geven. Als 
de verantwoordelijke samenleving, zoals 
het CDA dte beoogt, gestalte kan krijgen, 
heeft dat ook grate consequenties voor de 
wijze waarop de verzorgingsstaat in wet
en regelgeving tot stand is gebracht. 
Naarmate de overheid verantwoordelijk
heden overdraagt aan burgers, maat
schappelijke organtsattes, instellingen en 
bedriJven, kunnen de bestaande wetge
ving en bijbehorende uitvoeringsregeltn
gen aanzienlijk worden vereenvoudigd. 
De wetgeving, die resteert zal tn ieder 
geval ook anders van karakter moeten 
zijn. Namelijk in de eerste plaats zal zij in 
overeenstemming moeten zijn met wat WIJ 
op de diverse beleidsterreinen zien als een 
typische overheidsverantwoordelijkheid. 
In de tweede plaats zal ziJ een ondubbel
zinnige scheiding moeten aanbrengen 
tussen de verantwoordelijkheid van de 
overheid en de verantwoordeltjkheid van 
de maatschappelijke organisaties En in 
de derde plaats zal zij zeer zorgvuldig 
getoetst moeten worden op haar hanteer
baarheid en handhaafbaarhetd. Zo gaat 
het CDA er tn de gezondheidszorg en 
maatschappeltjke dienstverlening van uit, 
dat de overheid heeft toe te zien op de 
betaalbaarhetd, de bereikbaarheid en de 
kwaliteit van de zorg. Het is boeiend om te 
beseffen hoeveel wetgeving, algemene 
maatregelen van bestuur en circulaires als 
uitvloeisel van de voorstellen van het We
tenschappeltjk lnstituut van het CDA op 
dat terretn (ook van de commissie-Dekker) 
op de helltng kunnen, als er maar drie 
goede wetten tot stand komen een voor 
de basisverzekering, een voor de kwaliteit 
en een voor de pattentenrechten. 

Als de overheid het werkelijk aan zou 
durven om zich op de beleidsterreinen, 
die daartoe geeigend zijn, te beperken tot 
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het richten van geldstromen, garanderen 
van vloeren, en het stellen van randvoor
waarden, en voor het overige maatschap
pelijke organ1saties de verantwoordelijk
heid laat, kan de wet- en regelgeving aan
zieniiJk worden verminderd. Een verhoog
de aandacht voor de kwaliteit van de wet
geving, waar zowel de commiSSie
Geelhoed, als de commissie-Polak zeer 
belangrijke adviezen over hebben uitge
bracht. zal dan ook beter te realiseren zijn. 

De rechtshandhaving 
Het uiterst belangrijke vraagstuk van de 
rechtshandhaving, die het onmisbare 
sluitstuk 1s van de doelstelling van het tot 
stand brengen van publieke gerechtig
heid, kan met minder en kwal1tatief betere 
wetgeving op de terreinen van de sociale 
grondrechten en het ordeningsrecht weer 
op een aanvaardbare manier worden op
gelost. Een overheid, die volstrekte hel
derheid creeert over haar doelstellingen 
en die doelstellingen ook beter weet te 
realiseren, als het gaat over sociale zeker
heid, onderwijs, volkshuisvesting, volks
gezondheid - kortom het recht ook hand
haaft op die terreinen - draagt in belang
rljke mate bij aan het herstel van de publie
ke moraal, aan het herstel van het vertrou
wen van de burgers in de overheid. Oat 
herstel is hard nodig om ook weer te ko
men tot een aanvaardbaar niveau van 
rechtshandhaving als het om de nu veel 
voorkomende zogenaamde kleine crimi
nallteit gaat. Preventie is daarbij eveneens 
een onmisbaar middel, een middel waar 
overheden veel aan kunnen doen - de 
regering is daar ook met grote voortva
rendheid mee aan de slag gegaan -
maar preventie is ook in zeer belangrijke 
mate verantwoordelijkheid van burgers en 
maatschappelijke organisaties zelf. Als de 
samenleving haar verantwoordelijkheden 
op het terrein van de preventie van crimi
naliteit waarmaakt - er is voldoende toe
zicht of beveiliging in de winkel, de fiets 
staat in de stalling, het huis is behoorlijk 
afgesloten - dan heeft de samenleving er 
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ook recht op, dat de overhe1d haar verant
woordelijkheid waarmaakt door op te spo
ren, te vervolgen en te bestraffen. Vol
doende politie, voldoende rechters met 
voldoende staf, voldoende gevangenisca
paciteit, hebben wei een priJS, die we ook 
bereid zullen moeten ZIJn te betalen. Er 
was grote onevenwichtigheid ontstaan, 
tussen de priJS die we bere1d waren te 
betalen voor de handhaving van het recht 
en de hoeveelheid recht met nieuwe doel
stellmgen, die we hadden gecreeerd. Het 
is goed, dat de regering en Staten-Gene
raal de laatste viJf Jaar doende ZIJn dat 
evenwicht weer enigszins te herstellen, 
maar we zijn er nog lang niet. 

We ziJn echter geen land, waar steeds 
meer politie, rechters en gevangenissen 
u1teindei1Jk de oplossing kunnen b1eden, 
we willen terecht zo'n land ook niet zijn. 
Vandaar, dat er ook gekozen moet wor
den voor een stroomlijning en aanpassing 
van rechterlijke procedures; meer trans
actiebevoegdheden voor het Openbaar 
Ministerie, rechtspraak in somm1ge geval
len door een rechter in plaats van dr1e, niet 
in aile gevallen procederen tot de Hoge 
Raad aan toe, ziJn onvermijdelijk. Onver
mijdelijk, maar we moeten er zeer behoed
zaam mee omgaan, omdat het evenwicht 
tussen de rechten van de samenleving op 
rechtshandhaving enerzijds en de rechten 
van de individuele verdachte op een be
hoorlijke procesgang anderziJdS, van es
sentiele betekenis is voor het bewaren van 
de rechtsstaat en voor het democratisch 
gehalte van ons parlementair stelsel. 

Het zijn ambit1euze doelstellingen, die 
het CDA met de verantwoordelijke samen
leving nastreeft, maar als het resultaat 
meer gerechtigheid kan zijn, een beter 
functionerend parlementair stelsel, en 
handhaving van de rechtsstaat, ben ik 
voorlopig niet van plan die ambitieuze 
doelstellingen op te geven. 
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Interview met minister C.P. van Dijk 

Vraagtekens bij de 
haalbaarheid van de 
CDA-plannen 

lk kan me niet herinneren dat onderwer
pen als de zorgzame samenleving de laat
ste maanden in het overleg van de CDA
mmlsters aan de orde ziJn gekomen. Dit 
zegt min1ster drs. CP. van Dijk in gesprek 
met drs. C.J. Klop. HiJ spreekt over de 
afslankingsoperat1e. In hoeverre ligt daar
aan een bepaalde vis1e op de rol van de 
overhe1d aan ten grondslag? Is privatise
nng meer dan het overdragen van taken 
aan het bedrijfsleven? ZiJn ambtenaren 
bere1d mee te werken aan de verkleining 
van hun eigen apparaat? Het verslag werd 
op schrift gesteld door de redactlesecreta
ns. 

Voor het plan tot afslanking van de riJkS
overheid is drs. C.P. van Dijk verantwoor
delijk. De mmister van Binnenlandse Za
ken heeft het onlangs door de minister
raad geloodsd. Het plan behelst een ver
mindering van het aantal arbeidsplaatsen 
bij de riJksoverheid met 9%. Daarnaast 
komt nog een afslanking van 6% door 
m1ddel van privatisering van overheidsta
ken. In dit nummer van Christen Democra
tische Verkenningen wordt de rol van de 
overheid in een verantwoordelijke samen
leving in verschillende artikelen aan de 
orde gesteld. Ook de afslankingsoperatie 
komt daarbij aan de orde. Vandaar dat de 
redactle z1ch voor commentaar tot de 
meest betrokken bewindsman richt. 

Met de in totaal15% vermindering van het 
arbeidsvolume bij de rijksoverheid is mi
nister Van Dijk tevreden: 'Het blijkt moge
lijk te zijn de belangrijke doelstellingen van 
de afslankingsoperatie te halen. Oat wil 
zeggen dat we ons voornemen de Rijks
dlenst met een bepaald percentage terug 
te brengen. De opbrengst wordt inge
boekt als bijdrage aan de verlaging van 
het financieringstekort. Maar daarnaast 
hoeft de kwaliteit van het overheidsappa
raat niet te worden aangetast'. De doel
stelling van het beleid is niet aileen een 
kleinere overheid, maar ook een betere. 
De minister: 'Oat moet in de komende 
jaren nog duidelijker worden. Maar er is 
een duidelijke band tussen de verschillen
de plannen tot afslanking en de zoge
naamde grote operaties (privatisering, de
centralisatle, deregulering). Maar ook 
langs een andere weg wordt de doelstel
ling van een betere overheid bereikt. Za
ken worden gestroomlijnd door meer effi
Ciency, verbetering van de organisatie, 
automatisering, opheffen van overbodige 
overlegstructuren. Bij de rijksdienst zullen 
dan per sal do meer men sen bezig zijn met 
de uitvoenng van beleid en de echte 
dienstverlening. En minder mensen zullen 
tot taak hebben anderen werk te verschaf-

Drs. C.P. van OrJk (1931) •s mrnrster van Brnnenlandse 
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fen. Het was de laatste jaren een hele 
cultuur geworden: Als men ergens een 
probleem zag, dan creeerde je maar 
nieuw overleg, nieuwe vergaderingen, 
nieuwe papiermolens. Als wij de komende 
jaren op dit punt meer eenvoud zouden 
bereiken, dan is dat kwaliteitswinst'. 

De minister maakt duidelijk dat we niet 
de 1ndruk moeten hebben dat Binnenland
se Zaken zich stevig met de uitvoering van 
de operatie bemoeit. lntegendeel, de ver
antwoordelijkheid voor de uitvoering ligt 
bij de verschillende departementen. Van 
Dijk 'Oat is verleden jaar in december in 
het kabinet afgesproken. Hoewel de uit
gangspunten vaststaan: bewaking van de 
kwaliteit en voorkomen dat de klappen 
niet onderaan de ladder vallen, maar zor
gen voor een redelijke evenredige sprei
ding. Het Ministerie van Binnenlandse Za
ken heeft maar een Iichte toetsende rol. 
Het stelt zich vooral op als een soort 
dienstverlenend departement. Het be
schikt dan ook niet over het reservoir van 
kennis en van deskundigen om de hele 
operatie te regiseren. En we kunnen ook 
niet zomaar slagen in de Iucht doen over 
de vorderingen en de aanpak op de ver
schillende departementen. De verschillen
de ministeries pakken zelf die decentrale 
aanpak op hun beurt weer op en decen
trallseren intern ook. Je moet n1et op cen
traal niveau willen regelen, wat je aan de 
betrokkenen zelf kunt overlaten. Maar Je 
moet mensen aanspreken op hun eigen 
verantwoordelijkheden'. Minister Van Dijk 
legt uit dat ook de sociale aspecten van de 
afslankingsoperatie voor het personeel 
(het 'flankerende beleid') wordt overgela
ten aan de departementen: 'Eerst wilde 
het kabinet een centraal budget van f 200 
miljoen beschikbaar hebben. Oat zou een 
grote bemoeienis van Binnenlandse Za
ken hebben betekend. Maar we hebben 
gezegd: we Iaten de financiering van het 
flankerend beleid over aan de departe
menten. We geven aileen het beleidska
deraan'. 
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De kaasschaaf 
In de berichtgeving over de afslankings
operatie wordt de indruk gewekt dat de 
afslanking vooral gezocht wordt biJ de bui
tendiensten en minder biJ de centrale staf
diensten 1n Den Haag. Bij het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat leveren de laat
sten bijvoorbeeld maar 6% van het totaal 
aantal op te heffen plaatsen. De bulk valt 
bij Rijkswaterstaat, het KN M I, de Rijks-

De buitendiensten zijn tach 
niet heilig? 

luchtvaartdienst. Minister Van DiJk daar
over ·Natuurlijk moeten de bultendien
sten meedoen 1n de afslanking. Het cen
trum moet ook weer n1et zwaarder worden 
aangepakt dan de bu itendiensten. Ook 
daar ziJn verschijnselen van mensen die 
zich niet bezig houden met directe dienst
verlening, maar met vergaderen en met 
het naar elkaar toeschuiven van pap1eren. 
Die Iaten we niet bu1ten schot. De bulten
diensten zijn loch niet heilig? Als er daar 
een surplus van mensen aanwezig is en 
dezelfde taken kunnen ook met minder 
gedaan worden, dan moet er worden ln
gegrepen. Aileen mogen de centrale de
partementen even buiten schot blljven' 
De minister kan, vanwege de decentrale 
aanpak, geen commentaar geven op de 
plannen van de individuele departemen
ten. Maar: 'lk heb nog niet kunnen consta
teren dat het de verkeerde kant uitgaat'. 

Minister Van Dijk legt uit dat het niet de 
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bedoeling is dat de verminderingen naar 
evenredigheid verdeeld worden over de 
verschillende afdelingen of over de cen
trale en buitendiensten: 'Van evenredig
heid hoeft geen sprake te zijn. Dat zou de 
kaasschaafmethode zijn. Het uitgangs
punt IS verbetering van de werkmethode, 
vermindering van de bureaucratie en re
geltjes. Hoe dat uitwerkt verschilt per de
partement Binnen bijvoorbeeld mijn de
partement per afdeling. De ene afdeling 
zal meer moeten inleveren dan de andere. 
Er zijn er waarvan we zeggen: dat kan best 
wat minder. Die dragen dan door stroom
liJning, door automatisering, in de grotere 
mate bij tot afslanking. Maar we hebben 
op Binnenlandse Zaken ook afdelingen 
die we niet verkleinen. Op afdelingen als 
financien en economische zaken zullen 
we de komende jaren nog een groot be
roep moeten doen. U weet hoe er ge
klaagd wordt over het slechte financiele 
beheer'. 

Loyale ambtenaar 
Voor de uitvoering van de plannen tot 
verklein1ng van de overheidsdiensten is 
de politiek afhankelijk van de ambtenaren. 
Met de afslankingsoperatie wordt in Ieite 
van de ambtenaren gevraagd om hun 
eigen taken op te heffen. Minister Van Dijk 
erkent dat dat geen eenvoudige opgave 
is 'Het is een gevecht tegen de al jaren 
durende trend tot uitbreiding van het over
heidsapparaat Lange tijd is het de ge
woonte geweest om aile politieke prioritei
ten te vertalen in extra personeel. Dat kan 
nu niet meer, in tegendeel, het aantal per
soneelsleden moet terug. Met aile kritiek 
die er is op de huidige plannen, als we 
deze maatregelen niet hadden genomen, 
hadden we nog een aantal jaren gestu
deerd, conferenties gehouden, terwijl de 
rijksdienst ondertussen verder zou zijn 
doorgegroeid'. 

Van Dijk: 'Ais we het niet zo hadden 
gedaan, was er van het hele voornemen 
niets terecht gekomen. Het is een zorgvul
dig voorbereid proces, dat royale moge-
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lijkheden heeft om het einddoel te berei
ken. Er is een denkproces op gang gezet 
De hoofdambtenaren zien de onvermijde
lijkheid er van in en werken mee. Op mijn 
eigen departement komen ze tot zeer 
creatieve plannen. Binnenlandse Zaken 
heeft onder andere gebruik gemaakt van 
een reorganisatieproces dat al jaren aan 
de gang is. Er zijn taken doorgelicht Daar
uit kwam de conclusie dat het vaak anders 
kan. Dat we met minder mensen dezelfde 
taken kunnen verrichten door herschik
king van arbeidsplaatsen, van afdelingen, 
door een andere taakverdeling, een wat 
plattere organisatie met kortere lijnen van 
besluitvorming'. 

'Atgaande op mijn persoonlijke ervarin
gen, moet ik constateren dat de ambtena
ren loyaal meewerken en de redelijkheid 
van de hele operatie onderschrijven. AI
leen zeggen de ambtenaren natuurlijk: dat 
moet op een sociale manier gebeuren. 
Het mag geen overval-operatie worden, 
maar er moet een behoorlijk overleg zijn'. 

In dat kader past het streven van het 
kabinet de operatie zonder gedwongen 
ontslagen te Iaten verlopen. Toch zullen er 
soms heel specialistische taken moeten 
worden afgestoten met heel specialistisch 
opgeleide ambtenaren. Van Dijk: 'Wij re
deneerden niet: als ergens veel vacatures 
zijn, dan kan daar worden afgeslankt door 
de vacatures niet op te vullen. En waar 
weinig vacatures zijn zou niet worden at
geslankt Zo zijn wij niet te werk gegaan. 
Maar, om gedwongen ontslagen te voor
komen, maken we wei gebruik van be
staande vacatures. Waar de afslanking tot 
stand komt wordt bepaald door andere 
criteria. Zo krijg je twee verschillende pa
tronen: Het vacaturebestand en de plaat
sen waar wordt afgeslankt. Die zullen door 
herplaatsing en herscholing op elkaar 
moeten worden overbrugd. Bijvoorbeeld 
door herscholing van mensen uit diensten 
die moeten worden verkleind. Vandaar 
dater zoveel aandacht is besteed aan het 
zogenaamde flankerende beleid'. 

'Daarbij zullen vast spanningen of wrij-
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vingen ontstaan. Je moet ook in de gaten 
houden dat de instroom van nieuwe men
sen niet helemaal wordt stopgezet. An
ders krijg je kwaliteitsverlies. En als het niet 
anders kan, dan zullen er ook ontslagen 
moeten plaatsvinden'. 

Privatisering 
In de CDA notitie 'Naar een verantwoor
delijke samenleving' staat dat privatisering 
nog teveel wordt gezien als een over
dracht naar de commerciele sector en te 
weinig als een inschakeling van de non
profitorganisaties. Het kabinet ziet privatl
sering ook als commerciele privatisering 
Van Dijk vindt privatisering naar de non
profitorganisaties 'een buitengewoon 
moeilijke zaak'. 

De minister: 'Privatisering naar de com
merciele sector heeft althans het voordeel 
dat organisaties, die betere diensten aan 
het publiek verlenen als ze de kille wind 
van de concurrentie voelen, de kans kriJ
gen dat te doen'. Van DiJk bevestigt de 
indruk dat de CDA-ministers in het kabinet 
blijven steken in de tweeslag collectieve 
sector - bedrijfsleven. 'Maar', voegt hiJ 
daaraan toe, 'de markt behoort ook voluit 
bij de CDA-filosofie'. Zouden onderwer
pen als de zorgzame samenleving dan in 
het overleg van de CDA-ministers aan de 
orde komen? Zoals de overdracht van 
taken naar de non-profitsector? Van Dijk 
'lk kan het me van de laatste maanden niet 
herinneren. De discussies worden sterk 
overheerst door de actualiteit van plannen 
d1e nu in uitvoering ziJn. Het particulier 
initiatief zou eigenlijk meer ter sprake moe
ten komen. Daar ligt zeker nog een grote 
taak voor ons'. 

Minister Van Dijk is dan ook vr1j seep
tisch over het ideeel gemotiveerde maat
schappelijk middenveld 'lk zet mijn 
vraagtekens bij de haalbaarhe1d van de 
CDA-plannen. Als een bepaalde taak 
wordt afgestoten naar het bedrijfsleven. 
dan wordt ook de financiering een taak 
van de marktsector. Als je iets overdraagt 
naar het maatschappelijk middenveld. 
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heb Je kans dat je als overheid nog lange 
tijd wordt aangesproken voor de kosten. 
Oat zou op zichzelf nog geen doorslagge
vend argument ziJn om het niet te probe
ren. Die taken gebeuren dan wellicht mm
der bureaucratisch en met meer kenn1s 
van zaken. Oat zou voor die overdracht 
pleiten, maar de overheid behoudt toch 
een zekere verantwoordelijkheid voor de 
fouten die daar gemaakt worden. Als de 
kosten dan uit de hand !open, dan komen 
ze weer biJ de overheid aankloppen'. 

Voorkom dat 
maatschappelijke 
organisaties in tijden van 
nood weer bij de overheid 
aankloppen. 

Ook als de maatschappelijke organisa
ties gebonden zouden ZIJn aan een vaste 
begroting waar ze jaarliJkS mee uit moeten 
komen - het budgetsysteem - biiJft de 
minister wantrouwig: 'Ais dan geconsta
teerd moet worden dat de zaak niet echt 
goed reilt en zelit, wie is dan verantwoor
delijk. Trekt de overheid haar handen dan 
daarvan af? BIJVOorbeeld op het gebied 
van de gezondheidszorg. Mogen maat
schappelijke organ1saties dan zelf de 
hoogte van de premies vaststellen? TerWIJI 
de mensen die toch ervaren als een collec
tleve last?' Daarop word\ naar voren ge
bracht dat dat kan voor zover het boven
wetteiiJke premies ziJn In de Z1ektewet 
bijvoorbeeld krijgt een zieke werknemer 
80% van ziJn loon uitbetaald dankzij de 
Z1ektewet en 20% dankziJ de CAO. Die 
kosten voor d1e 20% worden door de 
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soc1ale partners zelf opgebracht. Zoiets 
kan ook bij de ziekenfondsen. 80% a 85% 
van de z1ekenfondspremie wordt vastge
steld door de wet. De rest hoort tot de 
vnJhetd van de ziekenfondsen. Dit lijkt 
n1euw voor de minister: 'En het idee zou 
dan ZIJn dat de overheid 1n het geheel 
geen verantwoordelijkheid zou dragen?' 
De overheid stelt d1e 80 a 85% vast. En de 
overheid stelt kwaliteitseisen, bijvoorbeeld 
door inspectie. Van Dijk: 'Dus er blijft een 
zekere verantwoordelijkhetd voor de over
heid bestaan wat betreft kosten en tane
ven. Dit geldt niet voor de marktsector. 
Daar maakt de klant uit wat hiJ wil betalen. 
En als de prijs te hoog is gaat de zaak op 
de fles'. 

·Per sal do verschilt de mate van over
heidsverantwoordelijkheid aanzienlijk Ius
sen bedrijfsleven en non-profitorganisa
ltes. We kennen de uitzonderingen, waar
tn de overheid het bedriJfsleven te hulp 
moet komen. natuurlijk drommels goed. 
Maar dat 1s niet algemeen. Er zijn de afge
lopen jaren soms enorm veel saneringen 
geweest in het bedrijfsleven. De meesten 
hebben plaatsgevonden zonder dat de 
rekening ervoor bij de overheid werd ge
legd. Er is een principieel verschil tussen 
bedrijfsleven en non-profitorganisaties', 
aldus de minister. 'En dan kom je vervol
gens in een schemergebied. Welke garan
tle mag de overheid verlangen van het 
maatschappelijk middenveld en welke in
vloed? I k vind dat je pas echt kunt spreken 
van privatisering als de band met de over
heid volledig wordt doorgesneden. In de 
andere gevallen is er sprake van vergaan
de vormen van verzelfstandiging, waarbij 
er toch een restverantwoordelijkheid blijft 
voor de overheid. Zoals in de gezond
heidszorg, het onderwijs, etc. Je moet 
voorkomen dat je dergelijke instellingen 
vrijheid geeft om een eigen beleid te voe
ren, met een grote kans dat zein geval van 
nood loch weer een beroep doen op de 
overheid'. 
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Visie 
In het rapport 'Van verzorgingsstaat naar 
verzorgingsmaatschappij' en de nota over 
de verantwoordelijke samenleving ligt een 
visie op de overheid besloten. Oat blijkt uit 
het streven naar spreiding van verant
woordelijkheden, het handhaven van de 
rechtsorde en het garanderen van vloe
ren. Een dergelijke visie is ook een basis 
voor de pnonteiten van het kabinetsbeleid. 
Minister Van Dijk: 'Daarom worden bij
voorbeeld die taken van het beleid die te 
maken hebben met de rechtshandhaving 
in hoge mate vrijgesteld van de ombuigin
gen De afslanking is maar voor een klein 
gedeelte op de politie van toepassing'. 'Je 
kunt Je de academische exercitie voor 
ogen houden om aile door de overheid te 
verrichten taken tegen het Iicht te houden. 
Een dergelijke studie zou zeker tien jaar 
vergen. In die zin hebben WiJ het takenpak
ket van de overheid niet doorgelicht. Toch 
is er een per departement gedifferentieer
de taakstelling. Fraudebestrijding, politie, 
ontwikkelingssamenwerking en Defensie 
worden bijvoorbeeld ontzien. De verdere 
invulling is aan de departementen overge
laten. Natuurlijk speelt het financiele as
pect daarbij een belangrijke rol. We staan 
voor de hoogst noodzakelijke opdracht 
het financieringstekort terug te dringen. 
Oat leidt er al snel toe dat voorstellen met 
financiele risico's het minder snel halen 
dan voorstellen waarin de overhe1d voile
dig van de financiele last kan afkomen, 
omdat de markt die overneemt'. Tenslotte 
rekent de minister toch wei dat privatise
ring naar non-commerciele organisaties 
winst oplevert in de vorm van grotere be
trokkenheid van mensen. 'lk heb zelf lan
ge tijd geleden met leedwezen moeten 
constateren hoe bijvoorbeeld het ge
meentebestuur van Rotterdam vele taken 
waarin het particulier initiatief voorzag 
naar zich toe getrokken heeft. Oat proces 
moet je omkeren, ook al is dat moeilijk. In 
de rest van de kabinetsperiode moeten we 
ons er sterk voor maken ook dat aspect in 
het beleid meer gestalte te geven'. 
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Drs. Th.B.F.M. Brinkel 

Het CDA is geen 
nationale partij 

Opeens kan blijken dat het CDA nieuwe 
symbolen hanteert. Zo verschenen er ver
leden jaar in de verkiezingscampagne 
nieuwe CDA-affiches, die ook nu nog ge
bruikt worden. Niet aileen het type waarin 
de letters 'CD A' staan afgedrukt is veran
derd (namelijk hetzelfde als de letters 
'C D U' in West-Duitsland). Maar tegen
woordig voert het CDA ook de Nederland
se vlag op zijn verkiezingsposters. En een 
ander gebruik, dat waarschijnlijk voor een 
deel uit dezelfde motivatie voortkomt, is 
het afsluiten van partijraden met het Wil
helmus. Waarom hanteert het CDA deze 
nationale symbolen? Manifesteert het 
CDA zich als nationale partij? Past zoiets 
wei bij de christen-democratie? 

Uit wat voor behoefte zou die identifica
tie van het CDA met nationale symbolen 
voortkomen? Aileen partijen als SGP en 
RPF pretenderen nog de 'grondtoon van 
ons volkskarakter' aan te slaan. Ondanks 
het feit dat zij slechts luttele zetels in de 
volksvertegenwoordiging innemen. Zo 
christelijk is Nederland kennelijk niet meer. 
Daar is onze samenleving te pluriform 
voor. Oat hanteren van vlag en volkslied 
zou in het geval van het CDA wei eens 
kunnen voortkomen uit een gevoel van 
gearriveerd-zijn Het zal wei de indruk 
moeten wekken dat Je je als Nederlander 
in veilige handen weet bij het CDA en zijn 
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vertegenwoordigers. 
Oat laatste is natuurlijk waar, maar het is 

de vraag of je dat moet uitdrukken door de 
Nederlandse vlag voor partijpolitieke doel
einden te gebruiken. Het hanteren van 
nationale symbolen zou een verkeerde 
indruk kunnen wekken, omdat juist van de 
christen-democratie een internationale in
stelling verwacht mag worden. In een tijd 
waarin alles water aan internationale orga
nisaties is opgebouwd onder zware druk 
staat. Bijna niemand hecht nog vertrou
wen in de Verenigde Naties, aan de ge
loofwaardigheid van de NAVO wordt ge
twijfeld en ook het proces van Europese 
eenwording is niet meer wat het geweest 
is. Benadrukken van het nationale belang 
is weer bon ton. En zou het CDA daar aan 
moeten meewerken? Dan zou het heel wat 
van zijn eigen ideeengoed over boord 
moeten zetten. 

Een televisie-omroep als de TROS sluit 
tegenwoordig haar programma-avonden 
af met het Wilhelmus. En bij de ope
ningsriedel van de omroep wordt de volle
dige voorraad kleinburgerlijk-nationalisti
sche symbolen, van polders en oude ge
veltjes tot deltawerken, van stal gehaald. 
De Nederlandse vlag op verkiezingsaf
fiches riekt naar hetzelfde. Het CDA moet 
geen misbruik willen maken van dergelijke 
waarden voor partijpolitieke doeleinden, 
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zoals de TROS dat doet voor haar !eden
marketing. Oat is namelijk wat anders dan 
het zingen van het Wilhelm us, omdat je de 
overtuiging die daarin verwoord is onder
schrijft: een overheid die bidt 'vroom' te 
mogen blijven en 'Gods dienaar t'aller 
stand'. 

Er is trouwens nog een overweging te 
maken bij het hanteren van een vlag en 
volkslied in partijverband. De christen-de
mocratische partijen ontstonden als on
derdeel van een brede emancipatiebewe
ging van katholieken en protestanten te
gen conservatieve en liberale elites. Elites 
van het type artistocraten, gearriveerde 
kooplieden en intellectuelen die zichzelf 
het 'denkend deel der natie' noemden en 
slechts met weerzin kon spreken over klei
ne luyden, 'fijnen', of room sen. In dat 
emancipatieproces groeiden de protes
tantse en katholieke maatschappelijke or
ganisaties en hun politieke bewegingen. 
Aan dat verschijnsel ontleent de christen
democratie een fors deel van haar histori
sche betekenis. 

In de jaren zestig dacht men even dat 
dat emancipatieproces voltooid was. De 
overheid nam veel taken van maatschap
pelijke organisaties over, de christen-de-
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mocratie leek op haar retour. Anderen 
gaven in de politiek de toon aan. Men was 
'nieuw links', 'gematigd progressief' of 
'links van het midden'. De fusie van de 
voormalige christen-democratische partij
en in het CDA stimuleerde echter tot het 
opnieuw bewust worden van de eigen 
traditie. Het leverde nieuwe aandacht op 
voor de verantwoordelijke maatschappij, 
het maatschappelijk middenveld. Verster
king van de gespreide verantwoordelijk
heid is geen geringe opgave. De emanci
patie van de verantwoordelijke samenle
ving ten opzichte van de overheid blijkt 
nog lang niet voltooid te zijn. 

Daarom is identificatie van het CDA met 
nationale symbolen ongepast. We zijn er 
nog lang niet. Je kan dus niet arrive doen. 
Bovendien: christen-democratie is niet 
aan nationale grenzen gebonden. Natio
nale belangenbehartiging hoort niet tot de 
hoofdthema's Het CDA is geen 'Nationale 
Partij'. 
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Prof. mr. E.M.H. Hirsch Ballin 

Subsidiering van het 
identiteitsgebonden 
particulier initiatief in 
een pluriforme 
samenleving 1 

In het bestel van welzijnsinstellingen dient 
varieteit in identiteit te bestaan. Zowel aan 
de vraag- als aan de aanbodzijde. Het 
particu!ier initiatief moet zeit niet vervallen 
in bureaucratisme. Oat kan onder andere 
als het met gehee! afhanke!tjk is van staats
subsidie. 

De betekenis van het particulier initiatief in 
een pluriforme samenleving heeft in artikel 
6 van de Welzijnswet erkenning gevon
den, a/ is die erkenning niet van een leien 
dakje gegaan. Artikel 6 verplicht de minis
ter van WVC, de provincia/e besturen en 
de gemeentebesturen, bij hun beleidsvor
mtng zoveel mogelijk rekening te houden 
'met de pluriformiteit van de samenleving' 
en 'daarbij, met inachtneming van waar
borgen voor deugdelijkheid, doelmatig
heid en democratisch functioneren, eigen 
tnttiatief en verantwoordelijkheid van de 
burgers' te bevorderen. 

In deze bijdrage zal ik proberen te ko
men tot een vrij fundamentele waardering 
van de subsidiering van identiteitsgebon
den particulier initiatief in onze pluriforme 
samenleving en daarbij in het bijzonder de 
confrontatie aangaan met de eisen van 
een democratische rechtsstaat. Die con
frontatie ziet er, op het eerste gezicht, am
bivalent uit: Aan de ene kant zijn er rechts
statelijke waarborgen voor de eigen identi-
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teit te ontlenen aan grondrechten, aan de 
andere kant bestaat er een vee/b.esproken 
spanning tussen de zogenaamde demo
cratisering van gesubsidieerde welzijns
instellingen en de handhaving van de 
identiteit van die instellingen. 2 Wat echter 
naar mijn mening te weinig aandacht heeft 
gekregen is de eigenwaarde, juist in een 
democratische rechtsstaat, van een goed 
functionerend maatschappelijk midden
veld. Hieronder komt eerst de betekenis 
van identiteitsgebonden particulier initia
tief in een pluriforme samenleving aan de 
orde, vervolgens de betekenis van de idee 
van de democratische en sociale rechts
staat voor het maatschappelijk midden-

Prof mr. E.M H. H~rsch Ballin (1950) 1s hoogleraar staats- en 
adm1n1strat1ef recht aan de Kathol1eke Un1vers1te1t Brabant 
1 Met dank aan drs. W. Voermans. ass1stent b11 de vakgroep 

staats- en bestuursrecht van de Kathol1eke Un1versite1t 
Brabant. voor ZIJn hulp b11 de voorbere1ding van deze 
biJdrage. De tekst is de bewerk1ng van een 1nle1ding voor 
het sympos1um 'WelziJn in (on)balans', aangeboden aan 
de heer A.J. GIJSbers, biJ ZIJn afsche1d als directeur-gene
raal WeiZIJn bit het M1n1stene van WVC 

2. Z1e over de ontw1kkelingen op dit terre1n s1nds de 1nstell1ng 
1n 1974 van de Comm1ssie van advies 1nzake het demo
cratlsch en doelmat1g funct1oneren van gesubs1dieerde 
1nstellingen (comm,ss1e-Van der Burg) met name: A Rein
ders, Subsidienng van msteilmgen. (Deventer/Zwolle 
1981) hfdst 5; A.J.G. Re1nders/WEH Stoots. Democrati
senngs- en doelmat1gheldse1sen, 1n. Besturen 1n verande
nng. losbl. u1tgave Alphen aan den R11n. hfdst 8.3; L.J. 
Clement. Wet democratisenng gesubs1dieerde lnstellln
gen, 1n a. w, hfdst 8 6 
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veld waartoe dit particulier initiatief be
hoort, en ten slotte de vormgeving van de 
rechtspositie van het identiteitsgebonden 
particulier initiatief, wanneer dit door de 
overheid wordt gesubsidieerd. 

ldentiteitsgebonden particulier initia
tief 
'ldentiteit' kan worden opgevat als de 
eigensoortigheid van een welzijnsinstel
ling die ontleend wordt aan gemeen
schappelijke waarden - hetzij van gods
dienstig-levensbeschouwelijke, hetzij van 
andere aard. 'ldentiteit' staat in een pro
blematische verhouding tot de versmel
ting met het staatsapparaat die het gevolg 
is van subsidiering en van de daarmee 
gepaard gaande overheidsregulering. 
Problematisch is deze verhouding van 
twee kanten: In kerkelijke kring wordt be
zwaar gemaakt tegen de verwatering van 
de identiteit van confessionele instellingen 
die - daargelaten wat oorzaak en wat 
gevolg is - met de subsidiering en regle
mentering is samengegaan. In de politieke 
discussie wordt anderzijds soms betwist 
dat de confessionele identiteit van instellin
gen beperkingen zou mogen stellen aan 
democratisering, terwijl van dezelfde kant 
ook wordt bestreden dat deze identiteit 
een beletsel zou zijn om 'gelijke behande
ling' ongeacht geslacht of sexuele geaard
heid voor te schrijven. Deze zienswijze 
culmineert in de vraag of welzijnsinstellin
gen, wanneer zij het geld van de overheid 
aannemen, niet ook haar normen moeten 
aanvaarden. 3 

Uiteindelijk gaat het hier om een kwestie 
van maatschappijvisie, en daarachter 
zelfs om een visie op de mens. In dat wat 
Adriaansens en Zijderveld een centrifuga
le maatschappij noemen, worden maat
schappelijke organisaties ofwel tot repre
sentanten van de staat, ofwel van de parti
culiere sfeer 4 Men zou ook kunnen spre
ken van een tweedeling tussen staat en 
individu, of - zoals men het pleegt te 
zeggen in discussies over economische 
orde - tussen overheid en markt. In een 
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centripetale (middelpunt zoekende, dat wil 
zeggen op het maatschappelijke midden
veld met zijn diverse organisaties gerichte) 
maatschappij is er daarentegen een ten
dens tot vermaatschappelijking zowel van 
de kant van de staat als van de kant van de 
'private microkosmos'. 5 

De Nederlandse samenleving heeft tra
ditioneel een sterk centripetaal karakter. 
De verzuilde organisatie van de samenle
ving heeft echter plaats gemaakt voor een 
bestel met veel minder gefixeerde posi
ties. De verzwakking van het maatschap
pelijk middenveld manifesteert zich in te
gengestelde, doch samenhangende ten
densen tot versterking van de staatsin
vloed en tot versterking van de positie van 
het individu. Juridisch heeft zich dit ten 
aanzien van het particulier initiatief gema
nifesteerd in enerzijds vergaande over
heidsplanning en -regulering van welzijns
instellingen, en anderzijds de democrati
sering met inschakeling van medezeg
genschapscommissies, clientenraden en 
dergelijke. Neutralisering van de identiteit 
van het particulier initiatief als gevolg van 
verstatelijking en democratisering lijkt in 
een open, pluriforme samenleving onont
koombaar. Maar is dat werkelijk zo? 

In een met zeer vooruitziende blik ge
schreven boekje 'Stroomversnellingen in 
de kinderbescherming' heeft M. Rood-de 
Boer al in 1973 gewezen op waarde en 
risico's van het ge1nstitutionaliseerde parti
culier initiatief. Daarbij kon zij er nog van 
uitgaan dat het 'voor ons land een vrijwel 
vaststaand axioma (is), dat niet de over
heid, plaatselijk, provinciaal of nationaal, 
het eerste antwoord geeft op maatschap
pelijke noden en problemen. Oat is een 
taak van de burgers zelf, een teken van 
hun betrokkenheid. De burgers zijn de 

3 Vgl. voor een dergei1Jke benadenng J. de Boer 1n Ars 
Aeqw (1986 nr. 35) 492 

4. H PM. Adnaansens en A C Z11d~rveld. VnJWIIIJg Jmtlal!ef 
en de verzorgmgsstaat. CultuursoCJologJsche analyse van 
een beledsprobleem (Deventer 1981) 64·65 

5 Aw. 65 
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eerstgeroepenen. '6 Zij tekende daarbij 
aan dat het - gegeven het grate aantal 
niet-confessionele instellingen - onjuist 
zou zijn, het particulier initiatief te identifi
ceren met 'een verzameling van vooral 
confessionele instellingen'? Kenmerkend 
voor het huidige particulier initiatief is 
haars inziens 'dat het oorspronkelijk is 
voortgekomen uit de burgerij, die zich be
trokken voelde bij de nood van anderen. '8 

Door de voortschrijdende institutionalise
ring is echter, aldus nog steeds mevrouw 
Rood, een vervreemding van de basis 
opgetreden die ten koste is gegaan van 
'de "identiteit", de herkenbaarheid van de 
1nstelling zelf' 9 Het 'particulier-initiatief
nieuwe-stijl' van actiegroepen en andere 
met het oog op concrete noden gevormde 
verbanden 10 demonstreert aan de basis 
solidariteit en soepelheid van reageren, 
terwijl het ge"lnstitutionaliseerde particulier 
initiatief zich voor de burger niet meer 
onderscheidt van hulpverlening door de 
overheid. 11 

Het is van belang, bij deze beschouwing 
van mw. Rood stil te staan, omdat daar al in 
een vroeg stadium werd gesignaleerd dat 
herkenbaarheid als initiatief van burgers, 
met een eigen identiteit, bestaansgrond is 
voor het particulier initiatief. Gegeven de 
veranderde godsdienstig-levensbeschou
welijke kaart van Nederland, moet het uit
gesloten worden geacht dat het particulier 
initiatief vandaag de dag een monopolie 
van confessionele organisaties zou zijn 
- wat het trouwens ook nooit over de hele 
linie geweest is. 12 Maar het is een misver
stand, daaraan de conclusie te verbinden 
dater in een open, pluriforme samenleving 
geen plaats is voor particulier initiatief met 
een eigen, herkenbare identiteit. lk zou, 
integendeel willen beweren dat herken
baarheid als initiatief van burgers, met een 
eigen identiteit, niet aileen bestaansgrond, 
maar ook bestaansvoorwaarde is voor par
t1culier initiatief dat iets anders wil zijn dan 
een buitendienst van de staat; dat lag 
trouwens eigenlijk al besloten in wat mw. 
Rood in 1973 schreef. 
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Dit standpunt laat echter nog open, wel
ke eisen aan de identiteit van het particu
lier initiatief mogen of moeten worden ge
steld; daarop kom ik terug (zie par. 2). 
Voor het ogenblik is het voldoende, vast te 
stellen dat zonder identiteit in de zin van 
een door gemeenschappelijke waarden 
gedragen-zijn, geen maatschappelijk 
functioneren mogelijk is. De vraag naar de 
zin van het eigen handelen hoort bij de 
mens, en zonder orientatie in zingevings
vragen kan geen mens en ook geen duur
zaam samenwerkingsverband van men
sen functioneren. Wat men dan ook bij het 
teloorgaan van een godsdienstige, le
vensbeschouwelijke of anderszins op ge
meenschappelijke waarden gebaseerde 
culturele orientatie kan zien, is een uitwiJ
ken naar surrogaat-orientaties. Als zo' n 
surrogaat-orientatie fungeert enerzijds de 
verabsolutering van de privesfeer als richt
punt, en anderzijds de herleiding van het 
hele maatschappelijke Ieven tot politiek: 
herorientaties die overeenkomen met de 
centrifugale maatschappij en haar ideolo
gie van een tweedeling staat-individu. 13 Zo 

6. M. Rood-de Boer. Stroomversnelfmgen in de kmderbe· 
schermmg (Alphen aan den R11n 1973) 44. 

7 Aw. 45. 
8 Aw. 45-46 
9 Aw. 46 en48 
10. In een geheel andere z1n spreekt F.H. van der Burg van 

"een n1euw soort part1cul1er 1n1t1at1ef" wanneer de over
held zelf de opr1cht1ng van 1nstell1ngen u1tlokt (pre-adv1es 
over de vraag 'Is het wensel11k dat de overhe1d maatre
gelen neemt tot orden1ng en publ1kat1e van bestaande 
subs1d1evoorwaarden?', Handeltngen 1977 der Neder
fandse Junsten-Verenigmg, Deel1, tweede stuk (Zwolle 
1977) 18 

11 Aw,48 
12. Vgl. Rood-de Boer, a w, 45. D1t neemt n1et weg dat een 

groot deel van het p.1. van confess1onele oorsprong 1s 
Vgl. daarover J.A.A. van Doorn, De verzorglngsmaat
schappiJ in de praktiJk, pp. 26-27, in J.AA Van Doorn/ 
C J M. Schuyt (red.), De stagnerende verzorgmgsstaat 
(Meppei!Amsterdam 1978) 17-46 

13. Vgl. M. Zoller, lm Prokrustes-Bett der Gruppengesell
schaft, Fre1he1ten des techn1schen Wandels ble1ben un
genutzt, 1n de Frankfurter Allgememe Zeitung (9 me1 
1987) 15. Kritisch over de politiek als alomvattende 
surrogaat-or1entat1e ook reeds de u1teenzetting van L 
Heyde 'dat de z1n van het menS-ZIJn niet op u1tputtende 
WIJZe gerealiseerd wordt 1n de politiek en het recht. Er 1s 
nog de orde van het begriJpen, de schoonhe1d, de l1efde, 
de rel1gie. D1t alles 1s n1et noodzakelijk op1um, tenZIJ men 
z1ch vooraf op het standpunt stelt - en op welke gron-
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Zander identiteit is 
maatschappelijk 
functioneren niet mogelijk. 

bezien heeft - of ze het wil erkennen of 
niet - elke organisatie in het particulier 
initiatief haar identiteit of minstens surro
gaat-identiteit. 

Eisen van een rechtsstaat 
Als de zaken er zo voorstaan als ik zojuist 
heb geschetst, dringt zich onvermijdelijk 
de vraag op in hoeverre het met over
heidssteun functioneren van identiteitsge
bonden particulier initiatief aanvaardbaar 
is in een pluriforme samenleving die zich 
heeft georganiseerd in het juridische ka
der van een democratische rechtsstaat. 
Verzet de godsdienstig-levensbeschou
welijke neutraliteit van zo'n staat zich daar 
niet tegen, of moet niet tenminste gega
randeerd worden dat naast de aan enige 
identiteit gebonden welzijnsinstellingen er 
een aanbod is van welzijnszorg door de 
overheid? 

Voor het stellen van deze vraag is te
meer reden nu - na een periode waarin 
de politiek vooral op zoek was naar instru
menten - de aandacht is verschoven 
naar de grenzen van politiek, praktisch en 
principieel, en daardoor ook naar de eisen 
die het recht aan het overheidsbeleid stelt. 
De veelbesproken inleidingen over het ju
bJieumsymposium van de Harmonisatie
raad Welzijnsbeleid over kerntaken van de 
overheid weerspiegelen deze rehabilitatie 
van het recht als basis van democratische 
politiek. 14 Het was trouwens in de context 
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van ditzelfde symposium dat mevrouw 
Sint (voorzitter van de PvdA, red) 
- hoezeer ook voorstander van een 'sa
menleving met een sociale cultuur' - haar 
verwondering uitsprak 'over de pleidooien 
die her en der worden gehouden over 
herwaardering van het levensbeschouwe
lijk element in het aanbod van zorg.' Haar 
standpunt komt erop neer dat wei van de 
kant van de client 'zingevingsvragen' 
moeten kunnen worden ingebracht, maar 
dat stroomlijning en afstemming van de 
welzijnszorg eraan in de weg staan om de 
aanbodzijde op basis daarvan te organi
seren. 

De hier gesignaleerde problematiek 
heeft de laatste jaren in de discussies over 
de welzijnswetgeving en ook in rechtsge
schillen biJ herhaling een rol gespeeld. In 
de ingetrokken Kaderwet specifiek wel
zijn15 was, zoals bekend, bepaald dat in de 
programma's van gemeenten, provincies 
en rijk bij de aanwiJzing van de te subsidie
ren organisaties, instellingen en over
heidsdiensten - ten eerste - 'zo veel 
mogelijk rekening (wordt) gehouden met 
de pluriformiteit van de samenleving', 
- ten tweede - 'eigen initiatief en verant
woordelijkheid van de burgers' worden 
bevorderd, en - ten derde - 'waarbor
gen voor deugdelijkheid, doelmatigheid 
en democratisch functioneren' in acht 
worden genomen (artikelen 23, 37 en 4 7). 
Het tweede element van deze regelingen 
bevatte dus een zekere garantie voor het 
particulier initiatief, in het bijzonder ook 
voor het identiteitsgebonden particulier 
initiatief, zij het dat ingevolge het derde 
element doelmatigheids- en democratise
ringseisen de identiteitsgebondenheid 
van dit particulier initiatief in het eigen func
tioneren kan relativeren, en op grond van 

-+ 
den? - dat het pol1t1eke alles IS. In Hegels term1nolog1e 
geformuleerd. de obJect1eve geest 1s n1et de abslote 
geesr (Staat en maatschappeiiJk contract. Beschouwln
gen over de gesch1eden1s van de fllosof1e. 20, 1n: Over
heJdsbemoeJenis (lustrumbundel K.H Tllburg) (Deven
ter 1982) 3-20 

14. Stcrt (1987) 79. 
15. Stb. (1982) 539 
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het eerste element het identiteitsgebon
den particulier initiatief ingepast moet wor
den in een pluriform aanbod. De spannin
gen die inherent zijn aan de problematiek 
die ons bezighoudt werden door deze 
regeling n1et opgeheven; wei werd een 
globaal afwegingskader geboden dat het 
primaat van het particulier initiatief in het 
welzijnswerk bevestigde; bepalingen over 
de subsidiaire rol van gemeentelijke en 
provinciale welzijnsdiensten (artikelen 23 
en 37) lagen in dezelfde lijn. Een vergelijk
bare regeling is sedert 1984 terug te vin
den in artikel 2c jo. artikel 7 van de Wet op 
de beJaardenoorden, de artikelen 1 Oa, 
derde lid, 11, vierde lid, van het in januari 
1987 ingetrokken voorstel voor een Wet 
voorzieningen gezondhe1dszorg en maat
schappelijke dienstverlening 16 en vervol
gens ook in artikel 6 van de dit jaar in 
werking getreden Welzijnswet17 

De genoemde wettelijke bepalingen 
kunnen echter niet voorkomen, dat politie
ke en juridische geschillen ontstaan over 
de vraag in hoeverre aan handhaving van 
de identiteit van welzijnsinstellingen be
perkingen mogen worden gesteld ter wille 
van pluriformiteit, interne democratisering 
of doelmatige schaalvergroting (vaak 
'clustering' genoemd). De afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State deed 
op 26 me1 1978 de uitspraak dat de ver
plichting, een ondernemingsraad in te 
stellen, ingevolge artikel 2 van de Wet op 
de ondernemingsraden ook op het Leger 
des Heils rust. 18 Alhoewel noch in het rap
port van de commissie-Van der Burg, 
noch in het regeringsstandpunt daarover 
de stichtingsvorm was afgewezen, achtte 
de waarnemend voorzitter van de afdeling 
Rechtspraak de van gemeentewege ge
stelde eis van omzetting van de Stichting 
Tamboer- en Majorettenkorps Meerestein 
te Beverwijk in een vereniging 'in dit geval 
alleszins aanvaardbaar'; daarbiJ moet wei 
1n aanmerking worden genomen dat zich 
met het stichtingsbestuur bij herhaling 
moeilijkheden hadden voorgedaan. 19 In 
een dnetal uitspraken vernietigde de aide-
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ling Rechtspraak weigeringen om subsi
die toe te kennen die berustten op de 
godsdienstige respectievelijk levensbe
schouwelijke identiteit van de aanvraag
ster. Het eerste geval betrof de Vereniging 
'Jeugdhaven' te Usquert, het tweede de 
Stichting Humanistisch Vormingsonder
wijs, het derde de Stichting Gereformeer
de Jeugdcentrale Hellevoetsluts20 In de
zelfde lijn ligt de vernietiging door de 
Kroon van de subsidieverordening van 
Hassell, waarin de gemeente juist inacht
neming van Gods Woord had geeist.2 1 

Wegens de beleidsvrijheid van de ge
meente billijkte de afdeling echter een af
wijzing van subsidieverzoeken voor vrou
wenemancipatie door de gemeenteraad 
van Staphorst. 22 

Het ligt voor de hand om eerst en vooral 
aan de grondrechten te denken, wanneer 
wij een paging doen om - met de zojuist 
vermelde uitspraken van de wetgever en 
de rechter in gedachten - een antwoord 
te geven op de vraag in hoeverre het met 
overheidssteun fu nctioneren van identi
teitsgebonden particulier initiatief aan
vaardbaar is in een pluriforme samenle
ving die zich heeft georganiseerd als een 
democratische rechtsstaat. Voor zover 
grondrechten het karakter dragen van 
'klassieke' grondrechten (vrijheidsrech
ten) brengen ze tot uitdrukking dater be
paalde domeinen zijn, waarbinnen de 
rechtsgenoten van staatsinmenging ver
schoond mogen blijven. Anders dan men 
wellicht geneigd zou zijn aan te nemen, 
gaat het daarbij niet aileen om individuele 
rechten, maar ook om rechten betreffende 
activiteiten die naar hun aard vaak of zelfs 
altijd een gezamenlijk karakter dragen, 

16. 111985-1986.19387. nrs 1-4 
17 Stb. (1987) 73. Vgl. hrerover WE. H. Stoots, Genade of 

recht?, De Jurrdrsche posrtre van het partrculrer rnrtratref rn 
het welzrJnsbestel, 349, rn: TvO JQ 11 (1985) 347-350 en 
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18 IBIS Ill. 403. met nootA Rernders 
19. tBIS XI, nr. 25, 102-106, met noot A Rernders. 
20. GS 6786 met noot W KonrJnenbelt, 6802 met noot W 

Konrtnenbelt resp 6833 met noot E. Brederveld 
21 K.b 4 dec. 1984, Stb. 1984, 685,AB 1985,163 
22. IBIS Ill, nr. 374 (2081-2087), met noot M.C. Burkens 
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zoals het belijden van een godsdienstige 
of levensbeschouwelijke overtuiging (art. 
6 van onze Grondwet), het gebruik maken 
van de drukpersvrijheid (art. 7) en het zich 
verenigen, vergaderen en betogen (art 8 
en 9). Bij de grondwetsherziening is bo
vendien uitdrukkelijk gesteld dat ze in be
ginsel oak gelden voor 'rechtspersonen 
en ( ... ) groepen en organisaties zonder 
rechtspersoonlijkheid' 23 De in artikel 1 
van de Grondwet neergelegde eis van 
gelijke behandeling door de overheid, on
geacht godsdienstige, levensbeschouwe
lijke of politieke richting complementeert 
deze garanties. 24 

Bij zijn optreden op deze terreinen moet 
de staat dus in elk geval afstand houden. 
Er zijn echter voor de overheid naast 
grondrechten nog andere redenen om at
stand te bewaren ten opzichte van wat er 
in de maatschappij omgaat. Het kan gaan 
om een materie die te weinig stabiel is om 
er wetgeving op los te Iaten, dan wei te 
specialistisch van aard of te zeer door 
persoonlijke eigenschappen bepaald 25 In 
aile gevallen ontstaat een - betrekkelij
ke - ondoordringbaarheid van een be
paalde sector van de samenleving voor 
overheidssturing. Dit wil niet zeggen dater 
geen ruimte is voor indirect werkende of 
de 'output' belnvloedende sturingsmetho
den; tracht de wetgever echter recht
streekse controle over zo'n terrein uit te 
oefenen of te Iaten uitoefenen, dan drei
gen die fenomenen van overbelasting die 
nu juist aanleiding geven tot het deregule
ringsstreven. 

Het welzijnswerk laat een samenloop 
zien van de genoemde redenen voor af
standelijkheid van de overheid. Allereerst 
wegens de werking van grondrechten, nu 
aan welzijnsorganisaties en -activiteiten in 
een traditie die teruggaat op de christelijke 
diaconie, een godsdienstig-levensbe
schouwelijk karakter of minstens een ver
enigingskarakter eigen kan zijn. Daar
naast is van belang dat op welzijnswerkers 
niet een beroep wordt gedaan wegens 
aan hun 'ambt' ontleende bevoegdhe-
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den, maar wegens hun aangeleerde pro
fessionele competentie. 26 En ten slotte is, 
zeker niet in het minst, van belang dat in de 
werksoorten van de welzijnszorg de per
soonlijkheid van de hulpverlener een fac
tor van groot gewicht is. 

ldentiteit van het aanbod en identiteit 
van de vraag 
De in de voorafgaande paragraaf weerge
geven rechtsstatelijke vereisten brengen 
mee dat de overheid haar door grond
rechten afgebakende competentie zou 
overschrijden, wanneer zij het welzijns
werk zo zoals men een overheidsdienst 
inricht, aan haar regels en controle zou 
binden. Maar, zo zou men kunnen tegen
werpen, beziet men het gestelde pro
bleem dan niet eenzijdig vanuit de 'aan
bod'-zijde, dat wil zeggen het perspectief 
van de welzijnsinstellingen? Vooropge
steld moet worden dat niet aileen de 'aan
bod'-zijde, maar ook de 'vraag'-zijde 
grondrechtelijk relevant is. Dit behoeft zich 
echter niet tegen de welzijnsinstellingen te 
keren, want clienten kunnen eraan hech
ten hulp te ontvangen van een 'geestver
wante' instelling. Nu welzijnswerk meer 
dan de vervulling van veel traditionele pu
blieke taken in de persoonlijke levenssfeer 
penetreert, werpt hierbij naast de artikelen 
6 en 8 oak artikel 10 (betreffende de eer
biediging van de persoonlijke levenssfeer) 
van onze Grondwet gewicht in de schaal. 
Maar hoe wanneer de client juist een an-

23. 111975-1976, 13872. nr. 3. 11 
24 Z1e over de beteken1s van art 1 1n relat1e tot andere 

grondrechten E.M H. H1rsch Ball1n. Art1kel 1 van de 
Grondwet als fundamentele const1tut1onele norm •n 
CW Mans (red). Recht en gelijkheld, Over recht. macht 
en gelijkheld. d1scnminat1e en emanC1pat1e, Deventer/ 
Zwolle 1987 

25 Vgl. F. Ossenbuhl1n V G6tz. H.H. Klein en Chr Starck. 
D1e offentllche Verwaltung zw1schen Gesetzgebund und 
nchterllcher Kontrolle (Munchen 1985) 33-35. Z1e over 
de bu1tenlandse betrekklngen 1n vergelljkbare z1n ook C 
Fl1nterman 1n E A Alkema ea., Staatsrecht, bwtenland
se betrekkmgen en de 1nternat1onale rechtsorde (Staats
rechtconferentle 1986) (N11megen 1987) 22 

26 Vgl - ook over de ns1co's van deze profess1onele 
autonom•e op welz1Jnsterre1n - Van Doorn a. w. pp 
3132 
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ders georienteerd welzijnswerk wenst? 
Het valt niet te ontkennen dat hier een 

spanningsverhouding kan bestaan, een 
antinomie, zoals er meer antinomieen bin
nen een democratische en sociale rechts
staat zijn aan te treffen. 27 Zowel wanneer 
men de van de instelling afwijkende orien
tatie van de vrager om welzijnszorg terzij
de zou schuiven, als wanneer men deswe
ge de identiteit van de instelling zou force
ren, tast men door grondrechten be
schermde vrijheden aan. Nu zou men 
kunnen redeneren dat zo'n afstemmings
probleem van 'aanbod' en 'vraag' op de 
markt moet kunnen worden opgelost, en 
dat het voldoende is te zorgen voor con
currentie in het aanbod aan welzijnsvoor
Zieningen. Maar zo simpel is het niet. Wel
zijnszorg wordt in hoge mate door de over
heid gefinancierd. De overheid kan zich 
dus niet aan de verantwoordelijkheid ont
trekken, te bepalen of de subsidiering ver
enigbaar is met rechtss'atelijkheidseisen, 
en of het gesubsidieerde aanbod voldoen
de efficient en geco6rdineerd is georgani
seerd. Kan de overheid het gesignaleerde 
afstemmingsprobleem tussen vraag en 
aanbod dan niet oplossen door ofwel het 
aanbod in eigen hand te nemen, ofwel het 
aanbod afhankelijk te maken van de vraag 
naar welzijnsvoorzieningen? 

Het is opvallend dat deze oplossings
richtingen beide in de praktijk een rol spe
len. Aan de ene kant wordt in de politiek ter 
linker zijde soms een lans gebroken voor 
gemeentelijke welzijnsdiensten. Zo werd 
bij de behandeling van het ontwerp-Ka
derwet specifiek welzijn betoogd dat 'in
stanties met een publiekrechtelijk karakter 
(. .. ) het beste voor de publieke controle 
kunnen zorgdragen en dat zij, zeker in 
situaties waar van een monopoliesituatie 
sprake is, het beste de taak van de 'verde
lende rechtvaardigheid' kunnen betrach
ten'28; daar ging het dus eigenlijk om de
mocratisering door het toekennen van be
slissingsbevoegdheid aan gemeentelijke 
of andere overheidsorganen. Daarnaast 
worden echter - vaak van dezelfde zij-
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De aard van veel 
welzijnswerk maakt 
'neutraliteit' onmogelijk. 

de - juist overheidsmaatregelen bepleit 
en deels ook genomen met het oog op 
interne democratisering. 

Op het eerste gezicht is er ook veel te 
zeggen om, in plaats van met de markt 
langs, hetzij extern-, hetzij intern-democra
tische weg aanbod en vraag op elkaar af 
te stemmen. Maar bij nadere beschou
wing kunnen twijfels opkomen. Is deze 
aanpak eigenlijk nog wei een oplossing 
van het probleem, en niet veeleer een 
terzijde schuiven ervan? Externe demo
cratisering (inpassing in de overheidsor
ganisatie) elimineert de eigen identiteit, 
interne democratisering kan minstens aan 
de aanbod-zijde de integriteit ervan aan
tasten. In beide gevallen wordt de besluit
vorming naar het politieke model als surro
gaat-orientatie gehanteerd. De aard van 
veel welzijnswerk maakt het onmogelijk dit 
als een 'neutrale' activiteit te organiseren 
vorming, emancipatiewerk, opbouwwerk 
en jeugdhulpverlening bijvoorbeeld ont
komen er niet aan, een visie op de mens 
en diens plaats in de samenleving tot uit
drukking te brengen; het ontkennen of als 

27 Vgl N Achterberg. Theor~e und Dogmat1k des offent
l•chen Rechts (Berl1n 1980) 250-272. alsmede m11n later 
d1t Jaar verschiJnende b11drage 'Regelen op afstand als 
vere1ste van een soc1ale rechtsstaat', 1n: M.A.P. Bovens 
W Derksen en W.J Witteveen (red.), Rechtsstaat en 
stunng. Zwolle 1987. 

28 111980-1981. 14493. nr. 17,41 
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willekeurig-verwisselbaar voorstellen van 
die visie verandert daar niets aan. lntegen
deel: een als 'neutraal' voorstellen van 
welzijnswerk met zo'n verhulde strekking 
kan qua effect intoleranter zijn dan de met 
open vizier gebrachte signatuur. 

In een rechtsstaat die het maatschappe
lijk middenveld in zijn waarde wil Iaten 
moet men daarom naar andere manieren 
zoeken om te Ieven met de spanning tus
sen de bescherming van identiteit aan de 
aanbodzijde en de bescherming van de 
identiteit aan de vraagzijde. Die spanning 
is daarom onvermijdelijk, omdat in een 
pluriforme samenleving de mensen niet 
Ianger vaste plaatsen in hun zuilen heb
ben. 

ldentiteit en subsidiering 
Om de bescherming van de identiteit van 
het aanbod zo goed mogelijk te verenigen 
met die van de vraag, kan de overheid via 
haar welzijnsbeleid slechts het aanbod 
be'invloeden, en wei met gebruikmaking 
van haar bevoegdheid om regels te stellen 
voor subsidiering en daaraan voorschrif
ten te verbinden. Uitgangspunt zal moe
ten zijn dat in het bestel van welzijnsinstel
lingen een zodanige varieteit in identiteit 
bestaat dat het risico van conflicten met de 
identiteit aan de vraagzijde zo klein moge
lijk wordt gehouden. Openheid van het 
welzijnsbestel voor nieuwe initiatieven is 
daarvoor een voorwaarde. Daarmee zijn 
echter de problemen niet opgelost. Taak 
en spreiding van welzijnsinstellingen zijn 
zodanig dat lang niet overal welzijnszorg 
van de verlangde richting kan worden ge
geven. Naarmate een welzijnsinstelling 
een qua identiteit van de vraag breder 
'verzorgingsgebied' heeft, mag van haar 
een grotere openheid voor andersden
kenden worden verlangd. 29 Oat behoeft 
niet te betekenen dat zij haar aanbodiden
titE)it opgeeft; als een bepaalde vorm van 
haar hulpverlening daarrnee niet verenig
baar is, behoeft zij die niet te bieden, al 
wordt daarom door de client gevraagd. 
Maar wei mag van de welzijnsinstelling 
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worden verwacht dat zij de identiteit van 
de welzijnszorg-vragende respecteert, 
zoals in sommige democratiseringsbepa
lingen van de medezeggenschap uitoefe
nende, andersdenkende client wordt ver
langd dat deze de identiteit van de instel
ling respecteert (zonder dat de medezeg
genschap uitoefenende client daarom de 
eigen vraag-identiteit behoeft op te ge
ven). 

Men zou hierbij de kanttekening kunnen 
plaatsen dat lang niet aile clienten blijk 
geven van een duidelijke vraag-identiteit. 
Leidt de zojuist bepleite benadering er niet 
toe dat de identiteit aan de aanbod-zijde 
(al moet men daarbij een afwijkende 
vraag-identiteit respecteren) duic;Jelijker 
wordt geprofileerd dan de identiteit aan de 
vraagzijde? Oat zou inderdaad het geval 
kunnen zijn, maar dat is nu juist een impli
catie van de beschermwaardigheid van 
de identiteit aan de vraagzijde. De zin van 
een maatschappelijk verband - in de 
pregnante betekenis van het gedragen
zijn door gemeenschappelijke godsdiens
tige, levensbeschouwelijke of andere cul
turele waarden - kan niet met een ap
plausmeter worden bepaald, maar raakt 
op de eerste plaats degenen die geza
menlijk in dat verband een deel van hun 
levensvervulling vinden. lk breng hierbij 
nog eens in herinnering dat de identiteit 
van het Nederlandse particulier initiatief 
op welzijnsgebied lang niet altijd een 
godsdienstige of levensbeschouwelijke 
identiteit is, en ook niet behoeft te zijn. 
Zolang niemand geforceerd wordt om 
welzijnszorg op grond van een door hem 
of haar afgewezen identiteit te ondergaan, 
is een relatieve wederzijdse onafhankelijk
heid van aanbod-identiteit en vraag-identi
teit in een rechtsstaat niet aileen aanvaard-

29 Op vergelljkbare gronden beple1t W.CM. van L1eshout 
ondersche1d te maken tussen ·open' en 'gesloten · katho
lleke scholen, al naar gelang van de samenstell1ng van 
haar populat1e, daarbiJ gaat hiJ ervan u1t dat 1n Nederland 
de 'overgrote meerderheid' een 'open' kathol1eke 
school zal ziJn (Kathol1eke school op weg naar 2000, p 
135. 1n Commumo. lnternatlonaal Kathoilek Tltdschnft. 
19 12 [1987]. nr 2. p. 130-142 
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baar, maar - wil men beide bescher
men - zelfs vereist. 

Deze benaderingswijze geeft ook aan
letding tot terughoudendheid bij het stellen 
van eisen aan de interne organisatie van 
welzijnsinstellingen. Het aanvaarden en 
respecter en van de eigen identiteit van het 
aanbod brengt mee dat men geen politie
ke besluitvormingsmodellen moet opleg
gen; een zo opgevatte 'democratisering' 
zou ertoe leiden dat hetzij de vraag-identi
teit eenzijdig tot doorslaggevende factor 
wordt gemaakt, hetzij sociaal-politieke 
concepties gaan fungeren als substituut 
voor een echte, voor het betrokken wel
zijnswerk relevante identiteit. Dit betekent 
intussen niet dat genoegen moet worden 
genomen met naar binnen gekeerde be
sluitvormingsprocessen in besturen van 
welzijnsinstellingen. lntegendeel: het stel
len van eisen inzake openheid, toeganke
liJkheid en controleerbaarheid van die be
sluttvormingsprocessen is naar mijn oor
deel veel Ztnvoller dan het opleggen van 
personeel- en clientenzelfbestuur. 

Slot 
Ter afronding van deze beschouwingen 
het volgende. Een rechtsstaat is een aan 
het recht gebonden staat. Dit stelt grenzen 
aan het gebruik van machtsmiddelen; niet 
aileen de vrijheidsbenemende machts
middelen waaraan men vroeger placht te 
denken, maar ook de sturende zoals sub
stdiering en vergelijkbare 'positieve prik
kels' behoren een wettelijke grondslag te 
hebben. Zoals Zoller heeft uiteengezet 
wordt onze lijd gekenmerkt door een con
currentie tussen religie, wetenschap en 
polttiek als zingevingen, potentiele orienta
ttes30: een concurrentie die is opgeroepen 
door het wegvallen van de traditionele 
verankering van de mensen in religieuze 
verbanden die in hun zingeving ook de 
staat en de persoonlijke ontplooiing om
vatten. Een verltes van elke orientatie 
- men spreekt hier wei van consumentis
me, of in een zeer beeldende terminologie 
van narcisme31 - creeert een geestelijk 
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machtsvacuum, waarin sekten op jacht 
kunnen gaan en waaruit ook een (voor een 
zozeer verwetenschappelijkte samenle
ving als de onze opmerkelijke) ontvanke
lijkheid voor fundamentalisme te verklaren 
is; afgewacht moet worden hoe dit va
cuum zal worden opgevuld. 

Als wij mogen aannemen dat een 
rechtsstaat de voorwaarden moet onder
houden waaronder mensen in hun geeste
lijke en fysieke eigenheid als personen tot 
hun recht kunnen komen, moet zowel aan 
de vraagzijde als aan de aanbodzijde van 
het welzijnswerk de identiteit (in gods
dienstige, levensbeschouwelijke of ande
re culturele zin) gewaarborgd zijn. Om de 
identiteitsgebondenheid in een open, plu
riforme samenleving levend te houden, 
moet het particulier initiatief kwetsbaar ge
noeg zijn om niet te verzanden in bureau
cratisme. De aanbod-identiteit kan aileen 
dan naast de vraag-identiteit respectabel 
blijven, als zij ook weer eigen middelen 
kan opbrengen, en niet volledig afhanke
lijk is van staatssubsidies. In een samenle
ving die weer centripetaler word! moet 
dat, al is het geleidelijk, kunnen worden 
opgebouwd. In een fameus centripetale 
samenleving als die van de Verenigde 
Staten wordt 2,5% van het nationaal inko
men aan filantropische giften besteed (dat 
is ongeveer 75 miljard dollar per jaar), een 
veelvoud van wat in ons land gebruikelijk 
is. Zander overspannen verwachtingen te 
koesteren over de mogelijkheid gewoon
ten in dit vlak te be'tnvloeden, mag loch wei 
worden aangenomen dat de ontwenning 
van het doen van giften voor welzijnswerk 
binnen onze samenleving tot op zekere 
hoogte omkeerbaar is. Verruimde giftenaf
trek en verscherpte confrontatie door niet 
elk financieel gat uit de openbare kas te 
vullen, kunnen hiertoe bijdragen. Kunst-

30. Mrchael Zoller. lm Prokrustes·Bett der Gruppengesell· 
schaft. rn Frankfurter A!lgememe Z8ilung (9 mer 1987) 
15 

31 Zre Adrraansens en ZrJderveld. a w 71 dre deze term 
ontlenen aan Chrrstopher Lasch, The Culture of NarCis· 
s1sm. Amencan Life Ill an Age of DemJmshmg Expecta· 
lions. London 1979 
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matige voeding van de aanbodidentiteit 
kan immers niet blijven duren, en een van 
subsidiering onafhankelijke voedingsbron 
zal haar vitaliteit en overtuigingskracht ai
leen maar ten goede komen 32 

32. D1t art1kel wordt oak gepubl1ceerd 1n het T!jdschnft voor 
OpenbaarBestuur. nr 17, oktober 1987 
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Sarnenlev1 ngsvorrnen 

Mr. YE.MA Timmerman-Buck 

'De huisvrouw als 
maatschappelijke 
desi nvesteri ng' 
Bespreking van de voorstudie 'Private 
leefvorrnen, politieke gevolgen 1 ' 

Vee/a/ val/en studies over politiek re!evan
te onderwerpen een - a! dan niet genuan
ceerd - negatief of positief oordeel ten 
dee!. Blj het rapport 'Private leefvormen, 
politieke gevolgen', dat betrekking heeft 
op de overheidsbemoeienis met samenle
vingsvormen, is een gedifferentieerd oar
dee! op zljn plaats. Zowel wat betreft de 
benadering van de problematiek als de 
voorgestelde beleidsmodellen. Mevrouw 
Timmerman bespreekt de WRR-voorstu
dle van de hand van de heer R. M.A. Jans
wei;er, uitg. Staatsuitgevenj, Den Haag 
1987. 

Het rapport, gepubl1ceerd in de serie 
·voorstudies en achtergronden' van de 
Wetenschappelljke Raad voor het Rege
ringsbeleid en 1n het hierna volgende aan
geduid met de 'voorstudie', is veelomvat
tend. De daar1n geschetste visies op cultu
rele veranderingen die hebben plaatsge
vonden, toegespitst op de verschillende 
waarderingen van de verzorgingsstaat en 
de politieke vis1es op het indlvidualise
ringsproces zullen met name voor de le
zers die met deze thematiek slechts inci
denteel en oppervlakk1g kennis hebben 
kunnen maken verhelderend ziJn, al kun
nen bij sommige onderdelen vraagtekens 
worden geplaatst.2 De schets van de poll
tieke stromingen met hun mens- en maat-
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schappijvisies biedt de lezer overigens Ie
vens de gelegenheid om de schrijver van 
de voorstudie in dat geheel te plaatsen 

De auteur Jansweijer heeft gebruik kun
nen maken van het eerder gepubliceerde 
rapport '1 + 1 = samen' van het Weten
schappelijk lnstituut voor het CON en rea
geert daar ook op. Oaarom zal in het 
h1ernavolgende allereerst aandacht wor
den besteed aan de overeenkomsten tus
sen beide studies betretfende respectie
velijk de analyse van de huidige situatie 
met betrekk1ng tot leefvormen, de analyse 
van het overheidsbeleid dienaangaande 
en de beleidsvoorstellen. Vervolgens ko
men de verschillen tussen beide rappor
ten aan bod, waarna tenslotte kort wordt 

Mevrouw rnr. Y E.M.A T1rnrnerrnan·Buck (1956) IS stafrne· 
dewerkster b11 het WetenschappeliJk lnstltuut voor het CDA 
1 R M A. Janswe11er Pnvate leelvormen. publieke gevol· 

gen. naar een overhe1dsbeleld met betrekk1ng tot 1nd1V1· 
dualisenng, Staatsu1tgevenj, Den Haag 1987. Omdat 
deze studie IS gepubl1ceerd 1n de ser~e Voorstud1es en 
achtergronden' van de WRR. berust de verantwoordelljk· 
held voor de 1nhoud en de 1ngenornen standpunten b11 de 
auteur 

2 Zo gaat de stell1ngnarne dat de chr1sten·dernocrat1e een 
du1del1jke voorkeur heeft voor een trad1t1onele rolverde· 
l1ng (hoewel ZIJ deze n1et wil afdwmgen) n1et gepaard rnet 
een bronvermeld1ng 1n het ovengens 111kei1Jk gedocurnen· 
teerde rapport 

3 7 + 1 ~ samen. publieke erkenmng van lotsverbonden· 
he1d, rapport van een comm1Ss1e van het Wetenschappe· 
I1Jk lnst1tuut voor het CDA. Den Haag maart 1986 
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ingegaan op de registratiemodellen van 
de voorstudie. 

Overeenkomsten van de voorstudie 
met '1 + 1 = samen' 
1. Analyse van de situatie met betrekking 
tot leefvormen. Ten aanzien van dit onder
dee! vertonen beide studies meerdere 
overeenkomsten. Met name de volgende 
twee constateringen zijn van belang. Als 
eerste conclusie hebben beide rapporten 
gemeenschappelijk dat wat de huidige si
tuatie en de naaste toekomst betreft niet 
gesproken kan worden van individualise
ring, maar eerder van pluriformiteit: een 
grote verscheidenheid van leefvormen, 
zowel wat betreft juridische vormgeving 
als leefstijl (rolverdeling en dergelijke) 
maakt deel uit van de maatschappelijke 
realiteit. Tweerelaties, noch het huwelijk, 
noch een traditionele rolverdeling kunnen 
bogen op exclusiviteit; alleenstaanden, 
eenoudergezinnen, ongehuwd samenwo
nenden en tweeverdieners hebben een
zelfde bestaansrecht verworven. T erecht 
stelt de auteur dat het individualiserings
proces niet kan worden afgemeten aan 
het aantal alleenstaanden of samenwo
nenden, noch aan het aantal mensen dat 
voor die leefvormen kiest. Gekeken moet 
worden naar de wijze waarop aan het 
Ieven en samenleven vorm en inhoud 
wordt gegeven. Overigens: zelfs al zou
den de groepen alleenstaanden en onge
huwd samenwonenden als criterium voor 
individualisering dienen, dan biedt de 
voorstudie nuchtere en wellicht ook ont
nuchterende statistische gegevens4 

Een tweede overeenkomst tussen bei
de studies betreft de constatering dat de 
relatievorm (de juridische institutionalise
ring) niet noodzakelijkerwijs hoeft overeen 
te stem men met de 'inhoud' (de intrinsieke 
waarde) van de relatie. lntenties van de 
partners ten aanzien van de duurzaam
heid van de relatie, het ook financieel voor 
elkaar instaan en het voeren van een ge
meenschappelijke financiele huishouding 
bijvoorbeeld kunnen dwars door de Uuridi-
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sche) scheidslijn van huwelijkse en niet
huwelijkse relaties heenbreken. 

2. Analyse van het gevoerde overheidsbe
leid. In beide rapporten wordt geconsta
teerd, dat de overheid in de loop van de 
tijd ongehuwd samenwonenden veelal op 
een lijn is gaan stellen met gehuwden. 
Omdat zij daarbij materiele criteria han
teert (zoals het voeren van een gemeen
schappelijke huishouding en de duur
zaamheid van de relatie) verminderde de 
waarde van de formele, juridische criteria 
(zoals de huwelijkse status). Belangrijk is 
dat daardoor niet aileen de legitimiteit van 
de keuze van mensen voor een onge
huwd samenwonen is aangetast, maar de 
keuze zelf eveneens. Waar bijvoorbeeld in 
de T oeslagenwet en in de Algemene Bij
standswet geconstateerd wordt dat er 
sprake is van een gemeenschappelijke 
huishouding van de uitkeringsgerechtig
den, wordt bij ongehuwd samenwonen
den een onderhoudsplicht verondersteld 
en de facto opgelegd terwijl deze de jure 
ontbreekt. Omdat men niet gehuwd is, is 
men immers verschoond van de verplich
ting om in de kosten van elkaars levenson
derhoud te voorzien. 

Werden en worden ongehuwd samen
wonenden van overheidswege behan
deld als gehuwden, het omgekeerde is 
eveneens het geval: gehuwden die voor 
de wet getrouwd ziJn ten einde ook door 
de overheid als levenseenheid behandeld 
te worden, worden geconfronteerd met 
een ge"fndividualiseerde regelgeving. Aan 
de legitimiteit van hun keuze wordt daar
mee afbreuk gedaan. Het Wl-rapport acht 
dit even bedreigend als de gelijkstelling 
van ongehuwd samenwonenden met ge
huwden. De voorstudie legt echter op 
deze kant van de medaille minder nadruk. 

Een tweede gemeenschappelijke con-

4 Ten liJde van hEll sch nJven van de voorstud1e waren de 
meest recente CBS·CIJfers. WIJzend op een SliJQing van het 
aantal huwel11ken en een dal1ng van het aantal echtschel· 
dingen nog n1et bekend In de stud1e wordt nog van een 
prognose 1n tegengestelde zm _u1tgegaan 
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statering ten aanzien van de analyse van 
het overheidsbeleid heeft betrekking op 
de controletaak van de overheid. Juist 
omdat men in de regelgeving niet meer de 
formele Uuridische, objectief toepasbare) 
criteria hanteert maar gebruik maakt van 
materiele vergelijkingsmodellen, moet de 
overheid de 'inhoud' van relaties toetsen. 
Het meest bekend is helaas nag steeds 
het zogenaamde 'tandenborstels tellen' 
bij bijstandsvrouwen. Aldus ziet de over
heid zichzelf genoodzaakt privacygren
zen te overschrijden, teneinde te kunnen 
vaststellen of er sprake is van een relatie 
die vergelijkbaar is met het huwelijk. In de 
gewijzigde Algemene Bijstandswet is wel
iswaar de aard van de relatie niet meer 
relevant, getuige de nieuwe definitie 'ge
meenschappelijke huishouding', maar 
- zo wordt in de voorstudie terecht opge
merkt - anderzijds maakt de definitie een 
u1tzondering voor samenwonende bloed
verwanten in de eerste en tweede graad, 
zodat de aard van de relatie tach een rol 
speelt. 

Daarmee zijn wij bij een derde gemeen
schappelijke conclusie van beide rappor
ten: er is sprake van niet minder dan een 
chaotische regelgeving. De maatschap
pelijke realiteit heeft geen eigen waarde 
meer; de samenleving wordt geacht zich 
te voegen naar haar definiering door de 
wetgever. Wordt men in de ene regeling 
als gehuwd aangemerkt, dan wil dat nag 
niet zeggen dat dat in andere regelingen 
evenzo het geval is. Verschillende defini
tles van de betreffende persoon (partner, 
huisgenoot, levensgezel) en van de betref
fende relatie (samenleven als waren zij 
gehuwd, het voeren van een gemeen
schappelijke huishouding), verscheidene 
termijnen om de duurzaamheid van de 
relatie te kunnen vaststellen (bij de Al
gemene Bijstandswet bijvoorbeeld drie 
maanden, bij de inkomstenbelasting zes 
maanden, bij de huursubsidie een jaar en 
1n het successierecht vijf jaar) en de eigen 
systematiek van elke regeling leveren een 
ondoorzichtige wetgeving op die de 
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rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in ge
vaar brengt. 

3. Wenselijk overheidsbeleid. Oak ten 
aanzien van het type beleid dat noodzake
lijk is om de gesignaleerde problem en het 
hoofd te bieden hebben de voorstudie en 
het Wl-rapport belangrijke elementen ge
meen. Wezenlijk is het uitgangspunt dat 
de overheid de keuzevrijheid van burgers 
dient te respecteren en zodoende tevens 
recht moet doen aan de maatschappelijke 
pluriformiteit. Van evenveel gewicht is de 
constatering dat de overheid registratie
mogelijkheden voor de verschillende leef
vormen dient te creeren, waarvan op ba
sis van vrijwilligheid gebruik kan worden 
gemaakt. lndien samenwonende mensen 
zelf aan de overheid kenbaar maken of zij 
bijvoorbeeld duurzaam financieel voor el
kaar willen opkomen, kan de overheid 
- zonder zich genoodzaakt te zien zelf 
een onderzoek dienaangaande in te stel
len - het navenante pakket rechten en 
plichten van toepassing doen zijn, zoals 
dat thans bij het huwelijk het geval is. Een 
ander uitgangspunt in beide rapporten is, 
dater een evenwicht dient te zijn tussen de 
rechten en de plichten die de betreffende 
samenwonenden krijgen. In tegenstelling 
tot de huidige situatie moet aldus zoveel 
mogelijk worden voorkomen dat men van 
twee walletjes eet door bijvoorbeeld als 
ongehuwd samenwonende rechten te 
claimen die ontleend worden zowel aan 
de rechtspositie van gehuwden als aan 
het ontbreken van de huwelijkse status. 

Verschillen tussen de voorstudie en 
'1 + 1 = samen' 
De voorstudie onderscheidt zich bij twee 
onderdelen fundamenteel van het rapport 
van het Wetenschappelijk lnstituut voor 
het CDA. Zij betreffen de beleidsterreinen 
die binnen de reikwijdte van de registratie 
vallen, en de visie op de onbetaalde ar
beid in een samenlevingsvorm (huishou
delijk werk en verzorging van eventuele 
kinderen). 
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Voor de wet is een 
verstandshuwelijk gelijk 
aan een romantisch 
huwelijk. 

1. Reikwijdte van de registratie. In de 
voorstudie beperkt de registratie zich tot 
financieel-economische aangelegenhe
den: de rechten en plichten van de gere
gistreerde relaties betreffen in het bijzon
der de inkomstenbelasting, de sociale ze
kerheid en de heterogene groep van inko
mensafhankelijke regelingen (pensioe
nen, studiefinanciering, huursubsidie en 
dergelijke). In het Wl-rapport daarentegen 
heeft de registratie (evenals thans het bur
gerlijk huwe\ijk) oak implicaties voor be
leidsterreinen zoals het erfrecht, adoptie, 
voogdij, het naamrecht, het toelatingsbe
leid voor vreemdelingen. Naar de mening 
van de auteur Jansweijer zijn dit echter 
rechten en plichten die vooral een functie 
hebben in een affectieve relatie. Het zijn 
bijzondere rechten die niet Ianger meer 
mogen worden voorbehouden aan ge
huwden, temeer niet 'omdat het burgerlijk 
huwelijk niet noodzakelijk een affectieve 
relatie veronderstelt. Het burger\ijk wet
boek meldt, dat de wet het huwelijk slechts 
beschouwt in zijn burgerlijke betrekkin
gen. De plicht tot wederzijdse liefde is 
veeleer religieus-sociaal en behoort niet 
tot de burgerlijke verplichtingen. Een ver
standshuwelijk is voor de wet gelijk aan 
een romantisch huwelijk'. 

Hoewel de schrijver met het laatstgestel
de in ieder geval het gelijk aan zijn zijde 
heeft, kan zijn opvatting met de bijbeho-
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rende motivering over de reikwijdte van de 
registratie onmogelijk als wetenschappe
lijk verantwoord worden gekwalificeerd. 
Kortheidshalve zij (oak wat de rechtshisto
rische en culturele aspecten betreft) ver
wezen naar de desbetreffende handboe
ken voor rechtenstudenten. Zoals de over
heid gevolgen in de financiele steer (belas
tingen, sociale zekerheid, onderhouds
plicht) verbindt aan dat waartoe partijen 
zich middels het burgerlijk huwelijk heb
ben verbonden, namelijk duurzame we
derzijdse verantwoordelijkheid, zo handelt 
zij oak ten aanzien van bijvoorbeeld het 
erfrecht, adoptie, het naamrecht. Met de 
affectiviteit in de relatie heeft dit weinig te 
maken. De overheid beschouwt het huwe
lijk namelijk inderdaad in zijn burgerlijke 
betrekkingen, niet terwille van de affectie
ve maar wei vanwege de rechtsverhou
ding van de partners. Juist vanwege de 
taak van de overheid om recht te doen aan 
waarden zoals de gelijkwaardigheid van 
de partners, hun solidariteit zowel onder
ling a\s gezamenlijk ten opzichte van der
den, is de overheid vanaf de invoering van 
het burgerlijk huwelijk regulerend opgetre
den, oak op die gebieden waar niet c.q. 
niet Iauter sprake is van een financiele 
lotsverbondenheid die zich op de verge
lijkbare publiekrechtelijke terreinen (socia
le zekerheid, fiscaliteit) manifesteert. 

De voorstudie bepleit echter op een 
aanta\ beleidsterreinen een 'functionele 
benadering'. Het rapport duidt met enkele 
voorbeelden aan wat wordt bedoeld. Zo 
stelt de schrijver 'Het recht om samen te 
wonen heeft eveneens slechts voor de 
betrokkenen betekenis. In geval van wo
ningtoewijzing moeten zij dit voornemen 
echter kenbaar maken'. Dit laatste is zo 
vanzelfsprekend dat niet duide\ijk is waar
om dit typerend zou zijn voor een functio
nele benadering. Belangrijker is echter dat 
ten aanzien van de eerste stelling het te
gendeel juist is. Effectuering van het recht 
om samen te wonen heeft slechts zelden 
\outer voor de betrokkenen betekenis. Bij 
het huren van een waning is bijvoorbeeld 
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de huurbescherming van belang. De hui
dige wetgeving maakt daarbij onder
scheid tussen gehuwden en niet-huwelijk
se relaties. Juist omdat de overheid bij een 
burgerlijk huwelijk kenbaar is gemaakt dat 
de echtgenoten een duurzame leefeen
heid (willen) vormen, verkrijgen zij van 
rechtswege huurbescherming. Een 6nge
huwde partner kan via de kantonrechter 
evenals de echtgenoot huurbescherming 
krijgen, maar moet daartoe gedurende 
tenminste twee jaren in de woonruimte zijn 
of haar hoofdverblijf hebben en met de 
huurder een gemeenschappelijke huis
houding hebben. In geval van koop van 
een waning zullen de kopers geconfron
teerd worden met het eigendomsrecht. 
Verschil wordt daarbij gemaakt tussen ge
huwden (en diegenen onder hen die on
der huwelijkse voorwaarden zijn ge
trouwd) en zij die de huwelijkse status 
missen, juist ook weer omdat bij een huwe
lljk een duurzame leefeenheid wordt ver
ondersteld. Ten aanzien van de woning
toewljzing tot slot dient de overheid uiter
aard het woonrecht voor haar burgers te 
garanderen. Bij de woningtoewijzing gaat 
het dan ook niet om het recht om sam en te 
wonen als zodanig, maar om de criteria 
d1e gehanteerd worden bij woningschaar
ste (zoals de inschrijvingsduur). Een van 
die criteria zou de duurzaamheid van de 
relatie kunnen betreffen, die bij gehuwden 
mag worden verondersteld (het Wl-rap
port werkt dit nader uit ten aanzien van 
andere leefvormen). Oat criterium kan on
derwerp van discussie zijn, maar dan heeft 
die discussie niets te maken met 'het recht 
om samen te wonen' als zodanig. 

Een ander voorbeeld in de voorstud1e 
van een 'functionele benadering' betreft 
het recht op een verblijfstitel. Juist dit voor
beeld toont aan dat een beperking van de 
registratie tot uitsluitend financieel-econo
mische terreinen slechts gevolgen kan 
hebben die strijdig zijn met de bestaans
grond van die registratie zelf. De auteur 
stelt dat niet zozeer een bestaand huwelijk 
maar een toekomstig samenwonen als 
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voorwaarde gesteld moet worden, omdat 
dat het doel is van de verblijfstitel. Echter: 
'Omdat het samenwonen moeilijk contro
leerbaar is, kan van zowel gehuwden als 
van niet-gehuwden gevraagd worden de 
affectieve relatie aannemelijk te maken. 
( ... ) Gelet zou kunnen worden op zaken 
zoals de mate van lotsverbondenheid in 
het relatiemodel, de aanwezigheid van 
kinderen, de duurzaamheid van de relatie 
en dergelijke'. Juist omdat de relatie voor 
de overheid niet zichtbaar is ontstaan con
troleproblemen en tevens het gevaar van 
een gelijke behandeling van ongelijke ge
vallen (of omgekeerd), waardoor de 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid kun
nen worden aangetast. Dit waren echter 
nu net de redenen voor de auteur om de 
'functionele' benadering in het huidige be
leid aan de kaak te stellen en te pleiten 
voor formele registratiemogelijkheden. 
Juist het voorbeeld van het recht op een 
verblijfstitel toont met andere woorden de 
zwakheden en onrechtvaardigheden aan 
die inherent zijn aan het gebruik dat Jans
weijer maakt van een functionele benade
ring. Terzijde: de stelling dat de 'affectie
ve' relatie aannemelijk gemaakt moet wor
den ligt in het verlengde van deze incon
sistentie. Had de auteur niet juist - en 
terecht - betoogd dat voor de overheid 
een verstandshuwelijk gelijk is aan een 
romantisch huwelijk? 

Geconcludeerd moet worden dat de 
stellingname, dat de registratiemodellen 
uitsluitend op de financieel-economische 
terreinen hun gelding zouden moeten 
hebben, wetenschappelijk onverant
woord is. 

2. De onbetaalde arbeid. Het tweede on
derdeel van de voorstudie dat fundamen
teel verschilt met het Wl-rapport 
'1 + 1 =sam en' en overigens met het 
christen-democratisch denken in het alge
meen betreft de onbetaalde arbeid die in 
een huishouden wordt verricht. 

In zijn analyse van het huidige over
heidsbeleid constateert de auteur dat de 

373 



traditionele rolverdeling wordt gestimu
leerd en de vrijheid om te kiezen voor een 
tweeverdienerschap wordt belemmerd. 
Deze vaststelling is gebaseerd op het feit 
dat wij inkomensafhankelijke regelingen 
kennen waarin tegemoetkomingen aan de 
kostwinner (alleenverdiener) verminderen 
of wegvallen als de partner eveneens be
taalde arbeid gaat verrichten. Zo heeft de 
overgang van een traditioneel rollenpa
troon naar een tweeverdienerschap reper
cussies voor de alleenverdienerstoeslag in 
de fiscaliteit en de huursubsidie. Dit heeft 
naar de mening van de schrijver een ont
moedigende werking op de arbeidsparti
cipatie van de gehuwde vrouw. 

T erzijde: deze conclusie is als zodanig 
niet onjuist maar wei onvolledig. Blijven wij 
dicht in de buurt van de schrijver en bezien 
wij de bevindingen van bijvoorbeeld de 
WRR-studie 'Vrijwilligerswerk tussen be
taald en huishoudelijk werk' 5 , dan blijkt dat 
met betrekking tot het betaalde werk de 
lage scores van 'een eigen inkomen' en 
'een zo hoog mogelijk inkomen' veroor
zaakt worden door de lage waardering 
van vrouwen die meer belang hechten 
aan 'maatschappelijke betrokkenheid' en 
'(maatschappelijke) waardering'. Uit ge
noemde stu die blijkt tevens dat noch man
n en noch vrouwen het meeste belang 
hechten aan de financiele elementen van 
betaalde arbeid: met name immateriele 
aspecten (de sfeer, plezierige omgang 
met collega's, zinvol werk, ontplooiing van 
de eigen capaciteiten, contact met andere 
mensen via het werk) wo'rden gewaar
deerd. Tot slot: met betrekking tot de ar
beid in huishouden en gezin heeft de 'fi
nanciele onafhankelijkheid ten opzichte 
van de partner' de laagste prioriteit: noch 
mannen noch vrouwen vinden dit naar 
verhouding belangrijk, terwijl het bij de 
vrouwen een minderheid is die financiele 
onafhankelijkheid wei belangrijk vindt. 

Bij de conclusie van de auteur dat inko
mensafhankelijke regelingen een belem
mering zijn voor het (gaan) verrichten van 
betaalde arbeid door vrouwen beperken 
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we ons tot twee kanttekeningen. In de 
eerste plaats behoeft het weinig betoog 
dat een consequente hantering van deze 
gedachtengang de bestaansgrond van 
belangrijke - algemeen aanvaarde -
overheidsmaatregelen ten behoeve van 
financieel zwakkeren aantast. Het feit bij
voorbeeld dat wij een ziekenfondsgrens 
kennen en het gegeven van de progressi
viteit in ons belastingstelsel kunnen vrou
wen weerhouden van participatie op de 
betaalde arbeidsmarkt. Beperkt men zijn 
blik tot het (overigens volstrekt legitieme) 
belang van deze vrouwen, dan zijn er twee 
mogelijkheden: of men wijzigt de solidari
teitsmaatregelen van de overheid met als 
gevolg dat de financieel zwakkeren de 
dupe zijn, of men bevoordeelt de tweever
dieners ter voorkoming van ontmoediging 
van vrouwen die betaalde arbeid willen 
verrichten. Deze laatste mogelijkheid 
- waarvoor in de voorstudie wordt geko
zen - creeert een overheid die voordeel
tjes gunt aan de financieel draagkrachti
gen. Maar betekende solidariteit niet dat 
juist die sterkeren op dienen te komen 
voor de zwakkeren? 

De tweede kanttekening betreft de 
emancipatie van de vrouw. Het vermoe
den dat in de voorstudie over leefvormen 
de veelzijdigheid van het emancipatlepro
ces wordt verarmd tot een financieel-eco
nomische aangelegenheid, wordt zeker
heid als wij het type redenering van de 
schrijver nader onder de Ioupe nemen. Als 
wij ons verplaatsen in zijn denken, dan 
moeten wij constateren dat het CDA in een 
forse intellectuele inzinking heeft ver
keerd, toen het het in de emancipatiereso
lutie en in het vigerende verkiezingspro
gram 'Uitzicht' (hoofdstuk IV, art. 54) ken
nelijk noodzakelijk oordeelde te stellen: 
'Gezinsverbanden en andere samenle
vingsvormen waar in een partner betaalde 
arbeid verricht, mogen in het belastingsys-

5 E W van Lu11k en R J de BrUIJn. Vrijwilllgerswerk tussen 
betaald en hwshoudelijk werk. Staatsu1tgeven1. Den Haag 
1984. Deze sene 1s eveneens gepubl1ceerd 1n de ser1e 
·voorstudies en achtergronden ·van de WRR 
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teem niet worden achtergesteld ten op
zichte van de situatie waarin twee partners 
betaalde arbe1d verrichten'. 

Naar de mening van de auteur van de 
voorstudie is de situatie namelijk feitelijk 
het tegengestelde van die welke het zo
JUist geciteerde suggereert: de arbeid van 
de huisvrouw is onbelast, die van de 'wer
kende vrouw' (sicl) is dubbel belast. Haar 
inkomen uit betaalde arbeid wordt immers 
belast (en dit als tweeverdiener tegen een 
hoog marginaal tarief), terwijl de vrouw uit 
het resterende netto-deel nog eens het 
bruto-inkomen moet betalen voor degene 
die haar vervangt bij het onbetaalde werk 
(een werkster). Conclusie in de bewoor
dingen van de voorstudie: het is fiscaal 
zeer aantrekkelijk om een niet-verdienen
de huisvrouw te hebben, met name als er 
kinderen te verzorgen zijn. In het laatste 
geval kunnen immers de fiscale voordelen 
gecombineerd worden met het vermijden 
van kosten (bijvoorbeeld voor kinderop
vang). Deze conclusie heeft in de voorstu
die een algemene gelding. lmmers daar 
waar in de huidige wetgeving een huis
houdensmodel word! gehanteerd en niet 
een strikt individuele benadering, word! 
de keuzevrijheid van burgers met name 
voor een tweeverdienerschap beperkt. De 
schrijver voegt daaraan toe, dat - althans 
op minimumniveau - de verzorging van 
de afhankelijke partner collectief of semi
collectief word! gedragen terwijl de verzor
glng van afhankelijke kinderen een prive
aangelegenheid is. De overheid laat zich 
weliswaar niet helemaal onbetuigd (kin
derbijslag, onderwijs, jeugdhulpverlening 
etc.), maar 'de verzorgers besteden daar
tegenover tijd en carrieremogelijkheden 
aan de verzorging van hun kinderen'. Cal
culeert men nu factoren als de loonvoet, 
de situatie op de arbeidsmarkt en het op
leidingsniveau van vooral de moeder in, 
dan kunnen de kosten van kinderen die 
voor rekening van de ouders komen, met 
inbegrip van de verzorgingskosten, uiteen
lopen van ruim f 4000,- tot f 50.000,- of 
meer per kind per jaar. Een laag geschat 
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gemiddelde bedraagt naar de mening van 
de auteur f 7500,- per kind per jaar. 

Streett men neutraliteit van de overheid 
na, die een werkelijke keuzevrijheid impli
ceert van de burgers voor een traditionele 
rolverdeling of een tweeverdienerschap, 
dan zal - aldus de schrijver - door een 
zogenaamde verzorgingstoeslag het ge
wenste evenw1cht moeten worden bereikt. 
Deze verzorgingstoeslag dient niet aileen 
de verzorging van de kinderen te omvat
ten, ook de verzorging van de afhankelijke 
partner ten behoeve van de kostwinner 
dient in rekening te worden gebracht. Val
gens de voorstudie betekent dit concreet 
dat f 12.000,- per jaar een 'minimale 
schatting voor de marktwaarde van deze 
dienstverlening aan de kostwinner' is. Als 
de overheid een huishoudensmodel blijft 
hanteren, kunnen de huidige toeslagen en 
voordelen voor de kostwinner worden be
schouwd als verzorgingstoeslag. Twee
verdieners dient evenwel ook die toeslag 
te worden verstrekt. Verkrijgen zij deze 
1mmers niet, dan verkeren zij (vanwege de 
kosten voor een werkster, kinderopvang 
en dergelijke) in het nadeel tegenover die
genen die voor een traditioneel rollenpa
troon opteren. En dat strookt niet met de 
neutraliteit die de overheid in acht moet 
nemen. 

Het WI- rapport '1 + 1 =sam en' bepleit 
eveneens een neutrale overheid 'De 
overheid dient in haar beleid een onpartij
dige houding in te nemen ten aanzien van 
de rolverdeling van de partners, ten aan
zien van de vraag wie er een inkomen 
verdient en of men aileen- of tweeverdie
ner wil zijn'. Neutraliteit en onpartijdigheid 
zijn evenwel geen waardevrije begrippen. 
Hun invulling en concretisering zijn niet 
aileen gegeven met goede vergelijkingen 
(de auteur slaat bijvoorbeeld geen acht op 
het feit dat tweeverdieners in de regel 
samen een hoger inkomen hebben dan 
alleenverdieners en dat daarmee hun 
draagkracht grater is); ook een visie op de 
taken en bevoegdheden van de overheid 
ten aanzien van de rolverdeling binnen 
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huishoudens speelt een rol. De schrijver 
kan wat dit betreft gevoegd worden bij 
diegenen die nog denken in termen van 
de verzorg1ngsstaat, door de overheid niet 
aileen verantwoordelijk te stellen voor het 
creeren van gelijke kansen, maar ook voor 
de mate van gelijkheid die als eindresul
taat ontstaat De onpartijd1gheid van de 
overheid in christen-democratische zin 
leidt tot een andersoortige benadering 
dan die van de voorstudle, omdat wij de 
partner een (grotere) eigen verantwoorde
lijkheid toekennen. De primaire verant
woordelijkheid van ouders/verzorgers 
voor hun kinderen impliceert, dat ziJ zelf 
zorg dienen te dragen voor hun opvoe
ding en verzorging. Dragen de partners 
dit over aan anderen - en dit is hun goed 
recht - dan zullen zij de kosten voor die 
kinderopvang in beginsel zelf moeten dra
gen6 In de voorstudie wordt - kennelijk 
met spijt - geconstateerd dat een collec
tieve verantwoordelijkheid voor de kinde
ren vanwege de standpunten van de grote 
partiJen nog niet in zicht is. De overtui
gingskracht van de gedachte achter de 
voorgestelde verzorgingstoeslagen is 
- nog afgezien van de vraag naar de 
financierbaarheid en de wijze waarop de 
verzorgingstoeslag moet worden bere
kend - zodanig, dat die constatering ook 
in de toekomst zal kunnen worden ge
daan. 

Datzelfde geldt voor de benadering ten 
aanzien van de partner van de alleenver
diener. De 'dienstverlening ten behoeve 
van de kostwinner' (circa f 12.000,- per 
jaar) en de verzorging van de kinderen 
(plus gemiste carrierekansen etc.) worden 
geeconomiseerd en aldus volgens de 
voorstudie verrekend in de partnertoesla
gen die alleenverdieners op allerlei be
leidsterrei[len ten deel vallen. Het is uiter
mate bedroevend dat kennelijk ook bij 
voorstudies van de WRR anti-emancipa
toire denkbeelden ingang vinden. Door de 
werkzaamheden van de partner van de 
alleenverdiener te typeren als hierboven 
weergegeven, wordt deze gedegradeerd 

376 

Samenlevrngsvormen 

tot een voor de kostwinner goedkope 
werknemer. De schrijver schroomt ook 
niet deze te beschouwen als begrotings
post 'Een hu1svrouw moet dan ook eerder 
als een baat dan als een last worden aan
gemerkt'. En: 'Een huisvrouw met een 
academische opleiding is een luxe op 
z1chzelf. Voor de samenleving is zij een 
omvangrijke desinvestering'. De opvat
ting dat geemancipeerde huisvrouwen 
niet v66r hun man werken maar met hem 
ten behoeve van henzelf en hun gezin valt 
kennelijk buiten het denkpatroon van de 
auteur. Zolang men niet betaald werkt/wil 
werken moet men als maatschappelijke 
desinvestering worden beschouwd. Wor
den door deze enge financiele benade
ring niet aile onbetaalde arbeid in huishou
dens en al het vrijwilligerswerk onderge
waardeerd? Belemmert bovendien deze 
redenering niet de emancipatie van de 
man, die hoognodig verlost moet worden 
van het - algemeen gangbare-idee dat 
slechts betaalde arbeid statusverhogend 
werkt en het 'huisvrouwenwerk' biJ 'sof
ties' hoort? 

De verbazing van de schriJver over zijn 
analyse dat vrijwel de gehele verzorging 
van afhankelijke partners (althans op mini
mumniveau) collectief of semi-collectief 
wordt gedragen terwijl de verzorging van 
de afhankelijke kinderen vrijwel een prive
aangelegenheid is, kan gelet op het bo
venstaande worden gedeeld. Niet echter 
vanwege de conclusie van die analyse, 
maar vanwege de analyse zelf. Gaan wiJ 
immers uit van de gelijkwaardigheid van 
partners in een relatie en niet van een 
eenzijdige dienstverlening van de een aan 
de ander, dan kunnen alleenverdieners
toeslagen en soortgelijke maatregelen niet 
worden beschouwd als bevoordeling van 
alleenverdieners ten opzichte van twee
verdieners. Het zijn - welhaast integen
deel - overheidsinstrumenten die 66k 

6 Mr Y EM A Trmmerman-Buck. 'Het krnd en het badwa
te(. Chnsten-Oemocrat!sche Verkenmngen. februarr 
1987 
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Onderwaardering van 
onbetaalde arbeid 
belemmert de emancipatie. 

een traditioneel rollenpatroon mogelijk 
maken, en daarom z1jn afgestemd op huis
houdens en niet op individuen. 

De registratiemodellen 
In de voorstudie worden naast de alleen
staanden drie relatietypen onderschel
den. 

1. Relaties op basis van duurzame saam
horigheid. Hierbij wordt uitgegaan van we
derzijdse duurzame zorg. Oat betekent 
onder andere dat uitgegaan wordt van 
een economische eenheid: in de sociale 
zekerheid dient om die reden de mini
mumuitkering bij werkloosheid of arbeids
ongeschiktheld voldoende te zijn voor het 
hele huishouden. Er is geen individuele 
arbeidsplicht maar keuzevrijheid van rol
verdeling. In de fiscaliteit moet ten einde 
recht te doen aan de duurzame saamho
righeid een splitsingsstelsel worden inge
voerd. 

Dit relatietype komt overeen met die 
registratiemodellen van het Wl-rapport 
'1 + 1 =samen' die geent ziJn op duurza
me wederzijdse verantwoordelijkheid. 
Zoals eerder al aangegeven is, wijkt de 
voorstudie in de uitwerking van dit model 
af van het Wl-rapport betreffende de visie 
op de onbetaalde arbeid binnen het huis
houden en het uitsluiten van beleidsterrei
nen als erfrecht, adoptie, voogdij, naam-
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recht etc. van de werkingssfeer van de 
registratie. Feitelijk wordt in de voorstudie 
- en dit wordt ook met zoveel woorden 
vermeld - het burgerlijk huwelijk in zijn 
huidige karakter afgeschaft door de on
derlinge solidariteit van de partners 
slechts op de financieel-economische ter
reinen te vertalen. 

2. Relaties op basis van beperkte saamho
righeid. De beperking betreft de duur
zaamheid van de relatie en is bedoeld 
voor diegenen die weliswaar als levens
eenheid willen worden behandeld, echter 
slechts zolang de relatie duurt. Dit bete
kent onder andere dat in het rechtspakket 
van deze partners de alimentatieplicht ont
breekt. De keerzijde van de medaille is, 
dat zij geen aanspraak kunnen maken op 
een weduwen- of weduwnaarspensioen, 
en dat vrijstelling van de arbeidsplicht voor 
de partner in mindere mate aanwezig is 
dan bij de eerstgenoemde relatietypen. 

Een registratiemodel voor dit type rela
ties komt in '1 + 1 =sam en' niet voor. De 
reden daarvan is gelegen in de omstan
digheid dat het Wl-rapport geen overheid 
voorstaat die haar gezag ontleent aan 
het motto: 'u vraagt, wij draaien'. In 
'1 + 1 =sam en' is sprake van een over
heid die niet zonder meer de wensen van 
de burgers tot de hare maakt noch aan de 
maatschappelijke realiteit voorbijgaat, 
maar op die samenleving genormeerd en 
normerend inspeelt. 

Zo wil het CDA voork6men dat de keu
zevrijheid van rolverdeling een luxe-artikel 
voor welgestelden wordt. De keerzijde van 
de vrijwaring van de alimentatieplicht is 
echter volgens de voorstudie, dat - om 
voor een toeslag via de T oeslagenwet en 
de AOW in aanmerking te komen - befde 
partners beschikbaar moeten zijn voor de 
arbeidsmarkt (tenzij er jonge kinderen zijn 
of een opleiding wordt gevolgd). Aileen op 
minimumniveau wordt derhalve de keuze
vrijheid beperkt. De ook in de voorstudie 
voorgestane neutraliteit van de overheid 
ten aanzien van de keuzevrijheid van part-
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ners wie de betaalde arbeid verricht, is 
met dit registratiemodel in strijd. Daar 
komt bij, dat na de formele verbreking van 
de relatie de solidariteit van de draag
krachtige ex-partner wordt ingeruild voor 
een anonieme afhankelijkheid van de 
overheid. Oat zou aileen dan te verdedi
gen zijn als die solidariteit tussen de part
ners onderling oak tijdens de relatie zou 
hebben ontbroken. Een volledige vrijwa
ring van een alimentatieplicht kent met 
andere woorden zijn verlengde slechts in 
het volledig ontbreken van een onder
houdsplicht van de partners (en daarmee 
een individuele arbeidsplicht). Het gefor
ceerde zoeken in de voorstudie naar 'een 
beetje minder' arbeidsplicht ten opzichte 
van de relaties op basis van duurzame 
saamhorigheid, om maar aan de wensen 
van die op basis van beperkte saam horig
heid te kunnen voldoen, Ievert niet aileen 
een slechts voor rijken weggelegde keu
zevrijheid van rolverdeling op, maar oak 
een overheid die haar burgers kennelijk 
niet op hun volwassenheid durft aan te 
spreken. 

3. Relaties op basis van zelfstandigheid. 
Het derde registratiemodel is bedoeld 
voor diegenen die wei samenwonen, 
maar financieel-economisch niet als een
heid behandeld willen worden. Dit brengt 
een rechtspakket met zich mee dat onder 
andere een individuele arbeidsplicht om
vat (en dus geen alimentatieplicht), een 
zelfstandig uitkeringsrecht (onafhankelijk 
van het inkomen van de partner maar 
rekening houdend met de schaalvoorde
len van de gedeelde huishouding) en een 
individuele belastingheffing (geen split
singsstelsel derhalve). 

Oak deze samenwonenden worden in 
'1 + 1 =sam en' als aparte categorie on
derkend en erkend. Evenals in de voorstu
die worden zij door de overheid niet als 
economische eenheid (oak niet op mini
mumniveau) beschouwd, maar krijgen zij 
een individuele behandeling. Een groat 
verschil tussen beide studies - maar 
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daarover hadden wij het al eerder - is dat 
in de voorstudie een verzorgingstoeslag 
ten behoeve van kinderen wordt ge
creeerd ter compensatie van de vrijstelling 
van de afhankelijke partner voor de ver
zorging van de kinderen in de andere 
relatietypen. Door de verzorgingstoeslag 
slechts te noemen bij de relaties op basis 
van zelfstandigheid en door de relaties op 
basis van (beperkte en duurzame) saam
horigheid te koppelen aan een traditionele 
rolverdeling, treedt een tegenstrijdigheid 
met het uitgangspunt dat aan de verschei
denheid in de samenleving optimaal recht 
moet worden gedaan, aan het Iicht. De 
pluriformiteit van leefvormen is namelijk 
nag grater dan de schrijver kennelijk ver
onderstelt c.q. dan zijn blik op de werke
lijkheid toelaat. Er zijn immers zowel ai
leen- als tweeverdieners die een relatie op 
basis van saamhorigheid hebben. In de 
redenering van de voorstudie zou derhal
ve de verzorgingstoeslag oak aan deze 
tweeverdieners toegekend moeten wor
den. Kennelijk gebeurt dit niet, omdat rela
ties op basis van saamhorigheid aileen 
afgestemd zijn op wat genoemd wordt 
'een asymmetrische rolverdeling' (het tra
ditionele gezin of datzelfde gezin met om
gewisselde rollen). 

Ten aanzien van de alleenstaanden ten
slotte is de redenering in de voorstudie 
gelijk aan die van het Wl-rapport. Ten 
opzichte van mensen die samenwonen 
missen zij de schaalvoordelen (lagere kos
ten voor gas, water, Iicht etc.), reden waar
om alleenstaanden aanspraak kunnen 
maken op bijvoorbeeld een hager sociaal 
minimum dan een partner in een relatie op 
basis van zelfstandigheid. Het onder
scheid tussen laatstgenoemde en een al
leenstaande kan worden gevonden in het 
bevolkingsregister: is er sprake van een 
gemeenschappelijk wonen, dan wordt 
men geacht een relatie op basis van zelf
standigheid te hebben. 

Conclusie 
De voorstudie 'Private leefvormen, publie-
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ke gevolgen' biedt oplossingen voor de 
huidige situatie die gekenmerkt wordt 
door een chaotische regelgeving, een 
overheidsbeleid dat ongehuwd samenwo
nenden behandelt als gehuwden en om
gekeerd, met aile privacyschending, 
rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid 
vandien. Die oplossingen zijn geent op 
wettelijke mogelijkheden voor registratie 
van de verschillende typen leefvormen, 
waaraan rechtsposities worden gekop
peld die een evenwicht tonen van rechten 
en plichten. De stu die is met name daarom 
alleszins lezenswaard, ook - en juist -
voor politicil 7 

Juist vanwege bovenstaand probleem
oplossend vermogen van de studie is het 
Jammer dat vanwege de gelijkwaardig
heid van de partners in een relatie de 
benadering van de partnertoeslagen en 
daarmee de voorstellen voor verzorgings
toeslagen moeten worden verworpen. Het 
is evenzeer te betreuren dat de weten
schappelijke kwaliteit van de voorstudie 
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danig te lijden heeft van eenzelfde veren
ging tot I outer financieel-economische ver
talingen van het Ieven en het samen-leven, 
waardoor beleidsterreinen als erfrecht, 
adoptie etc. buiten de reikwijdte van de 
registratie vallen. Blijkens het voorwoord 
bij de studie van de voorzitter van de WRR, 
prof. dr. W. Albeda, heeft ook de Raad bij 
deze verenging de nodige twijfels. Vanwe
ge onze genoemde bezwaren kunnen wij 
laatstgenoemde met instemming citeren: 
'De Raad is van mening dat in de voorlig
gende studie nog niet voldoende is onder
zocht of het voorgestelde beleidsmodel 
ook het meest geschikte model is'. 

7 Het kab1net heeft 1nm1ddels de registrat1e-1dee afgewezen. 
en handel! daarmee 1n s!nJd met het v1gerende CDA
verk1ez1ngsprogram 
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Kron1ek 

drs. H.A.C.M. Noteboom 

Kroniek van de 
Europese I ntegratie 

Het proces van Europese integratie lijkt te 
stagneren. Het werk ligt tach niet stil, en 
evenmin de literatuur. De auteur be
spreekt in het kader van de 'Kroniek': 
- De onvoltooide Europese integratie, 

rapport aan de regering door de We
tenschappeiJjke Raad voor het Rege
ringsbeleid (WRR) 2811986, Staatsuit
gevenj. 182 pagina's. 

- Europese integratie in beweging, ver
slag van een conferentie gehouden op 
16 mei 1986. WRR V55/1986. Staats
uitgevenj. 60 pagina 's. 

- Brief van de Minister-President aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van 1 december 
1986, houdende standpuntbepaling 
van de regering inzake het WRR-rap
port 'De onvoltooide Europese inte
gratie'. T.K. Vergaderjaar 1986-1987, 
nr. 19805, nrs 1 en 2. 11 pagina 's. 

- Europese integratie, problemen en 
perspectieven, W.G.C.M. Haack (red) 
Aula Paperback, Aula het weten
schappelljke boek. 304 pagina 's. 

- De macht van het Europese Parle
ment, de uitoefening van de europarle
mentaire bevoegdheden volgens arti
kel203 van het EEG-verdrag: 
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een analyse naar de effectiviteit van de 
parlementaire acties bij de behande
ling van de begrotingen van 1975 tot 

en met 1984. F. Goossens, studie
groep voor Europese politiek, uitgeve
rij Acco, Leuven/Amersfoort. 161 pagi
na's. 

- Speciaal nummer over de Europese 
veiligheids- en defensiesamenwer
king, Nieuw Europa, tijdschrift van de 
Europese Beweging in Nederland, 
jaargang 12, 4/86, december 1986. 79 
pagina's. 

Oat de voortgang van de Europese inte
gratie met een gerust hart kan worden 
overgelaten aan de dertig jaar geleden in 
werking gezette krachten is een veron
derstelling die heeft afgedaan. De type
ring van de situatie van de Europese Ge
meenschap ten tijde van de 30-jarige her
denking van de verdragen van Rome, in 
maart jongstleden, is anders. 'Er is load 
gekomen in de vleugels van de integratie' 
is een van de vele uitdrukkingen om de 
malaise in beeld te brengen. Drs. H.J. Ydo 
vroeg zich in het 1/87 nummer van Chris
ten Democratische Verkenningen af of 
ons parlement er niet beter aan gedaan 
had om het verdrag van Luxemburg van 

Drs. H.A C M. Notenboom (1926) IS oud-l1d van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal (1963-1979), oud-l1d van het 
Europees Parlement (1971-1984) en bestuursl1d van de 
Europese St1cht1ng voor Kerk en Samenlevmg te Maastncht 
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december 1985, de Acte Unique, te ver
werpen omdat het - als destructieve wet
geving - meer kwaad dan goed tot ge
volg zou hebben. Het is een voorbeeld 
van hoe krachtige voorstanders van voort
gezette integratie de laatste institutionele 
ontwikkelingen beoordelen. Dat het Ne
derlandse parlement de ratificatie mijns 
inziens terecht heeft verricht neemt de be
tekenis van de kritiek van Ydo niet weg. 
Een lerse particulier slaagde er in de in
werkingtreding van datgene wat als enig 
haalbare vooruitgang wordt geacht met 
een half jaar uitgesteld te krijgen door het 
lerse hooggerechtshof om een uitspraak 
te vragen. Waarna een referendum de 
hobbel deed nemen. 

Meer dan een hobbel is de nu tweede 
meerjarige financiele crisis in de Gemeen
schap. Het niet toestaan van nieuwe mid
delen v66rdat er garantie is dat het 
- tergend langzaam rationeler wor
dend - gemeenschappelijk landbouwbe
leid ze blijft opslokken, zal door de mees
ten worden ondersteund. Oat men echter 
geen wegen vindt om te loochenen dat het 
1n de Acte Unique plechtig overeengeko
mene nu al verlaten en dus nooit echt 
gemeend zou zijn, heeft verlammende 
doorwerking. Ambtenaren werken im
mers niet aileen op instructie, meer wel
licht op wat ze hun hoogste bazen in de 
verte (niet) zien doen. 

Maurice Faure, die als jong staatsecre
taris de verdragen op 25 maart 1957 mee 
ondertekende, vergeleek in een interview 
in de Figaro van 26 maart 1987 de situatie 
van toen met die van nu. Hij constateerde 
dat iedere komst van een nieuwe lidstaat 
als een overwinning voor Europa is be
schouwd, maar van dichtbij gezien oor
zaak van verzwakking blijkt te zijn. Geen 
kunst om guirlandes van uitlatingen aan
een te rijgen waaruit blijkt hoe zorgwek
kend het integratieproces er momenteel 
voor staat en hoe er 'wonderen zouden 
moeten gebeuren' om de voile verwerke
lijking van de destijdse idealen ooit nog te 
kunnen aanschouwen. Evenmin is het las-
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tig om argumenten aan te voeren waarom 
integratie inmiddels nog veel meer nood
zaak is dan ten tijde dat dit vol idealisme 
werd uitgesproken. 

Op het tegelijkertijd aantreden van !ei
ders als in de jaren vijftig, bijvoorbeeld ook 
aile geboortig uit grensregio's, en daar
door meer kans op minder nationaal-cen
tristisch denkend, mag niet gerekend wor
den. Op het samen overvallen worden 
door een catastrofe, waardoor zich uit lijfs
of vrijheidsbehoud plotseling een sterkere 
eenheid zou manifesteren, mag niet wor
den gehoopt. De Europeanen zullen het 
zelf moeten doen, democratisch, of het zal 
niet gebeuren. Met aile gevolgen van 
dien. 

De 'malaise' uit te leggen, als zou er iets 
'stil zijn komen te liggen' in de zin van 
personen die geen werk meer zouden 
verrichten, zou een verkeerd beeld van de 
werkelijkheid geven. Er wordt namelijk kei
hard gewerkt. Bij de Commissie aan het 
bestuurlijke werk van alledag en aan de 
conceptuele taak om ontwikkelingen weer 
in goede banen te leiden, zaken op het 
spoor te zetten, tegendraadse inspannin
gen te verrichten, Europa in de wereld te 
vertegenwoordigen, nationalismen te 
overwinnen, nieuwe lidstaten te 'integre
ren'. Bij het parlement, dat inmiddels 516 
leden tell en waar eerder het gevaar te 
signaleren is van teveel soorten werk aan
pakken dan van bij de pakken neerzitten. 
Bij de Raad, waar misschien de laatste 
toetreding met twee delegaties het meest 
verzwarende effect heeft op de besluitvor
ming en de koers. Waar 'voorzitterschap
pen' tegenwoordig ingeluid worden als 
veldheerstaven, die naar de veldslag ver
trekken en al of niet worden gedesillusio
neerd, als zwaar aangeslagen heiden wor
den ingehaald na afloop van de uitputten
de 'zesmaandenslag'. Bij het hof van justi
tie, waarvan de zich opstapelende juris
prudentie, van door velen niet vermoede 
betekenis is voor het gemeenschapsrecht 
en tegen te veel erosie van 6vereengeko
men teksten. Bij de Europese Rekenka-
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mer, die zich inzet voor de externe contro
le op de besteding van het geld van de 
Europese belastingbetaler en hamert op 
recht- en doelmatig beheer, die door al te 
veel slechte compromissen 'zo lastig aan
doen'. Bij de Europese lnvesteringsbank, 
(die in Nederland wei steeds geld uit de 
kapitaalmarkt opnam, maar nu na een 
groot aantal jaren daar ook weer uitleent) 
die op hoge toeren werkt en financiele 
records blijft breken. Niet van winst, die ze 
niet nastreeft, maar van 'omgezette' gel
den, waardoor het aandeel van de lenin
gen bij de Europese financien toeneemt. 

Stilligt het werk dus niet en evenmin de 
literatuur. Ook niet de Nederlandse. In 
1986 verschenen - behalve tijdschriftarti
kelen - enkele boeiende werken, die in 
dit artikel - summiere en subjectief be
paalde - aandacht krijgen. 

WAR-rapport 
De onvoltooide Europese integratie, rap
port aan de regering door de Weten
schappelijke Raad voor het Regeringsbe
leid (WRR). 

Dit wetenschappelijke rapport is buiten
gewoon interessant en zit vol beleidscon
clusies. Het gaat niet - als zoveel rappor
ten - uit van idealisme om de op veel 
plaatsen vastgelopen trein van de Europe
se integratie weer op het communautaire 
spoor te zetten. Het is pragmatisch, het 
erkent de economische en politieke reali
teiten, waarvan de belangrijkste zijn de 
verschillen in visie tussen de twaalf op 
waar de integratie tenslotte in zal moeten 
uitmonden. Het geeft op plaatsen waar de 
beste oplossingen niet of nog niet kunnen 
tweede- of derderangs oplossingen die 
vooralsnog de 'next best' zijn om het pro
ces gaande te kunnen houden. Oat dit 
laatste noodzakelijk is toont het rapport 
indringend aan en de wijze waarop heeft 
ook de naam aan het rapport gegeven: De 
'onvolkomen' integratie in de EG heeft 
ertoe geleid dat het vermogen om een 
nationaal economisch beleid te voeren is 
'uitgehold' terwijl de EG dit 'weggelekte' 
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beleidsvermogen niet heeft kunnen over
nemen. Ervan uitgaande dat de behoefte 
aan overheidsinterventie in de komende 
jaren niet wezenlijk zal verminderen en dat 
de verdere voltooiing van de interne markt 
het vermogen van de lidstaten om een 
eigen beleid te voeren nog meer zal aan
tasten, zal vergroting van de beleidscapa
citeit van de Gemeenschap de komende 
jaren grote aandacht blijven vragen. 

In het rapport zijn twee as pecten van de 
integratie aan de orde: negatieve integra
tie (het wegnemen van belemmeringen 
om tot een markt te komen) en posit/eve 
integratie (het voeren van een gemeen
schappelijk, of door de Gemeenschap ge
co6rdineerd, beleid). Negatieve integratie 
zal, daar waar nationale overheden beleid 
voeren, steeds op de voet gevolgd moe
ten worden door een meer of minder ver
gaande vorm van positieve integratie. 
Wanneer negatieve en positieve integra
tie, zoals thans het geval is, onvoldoende 
op elkaar zijn afgestemd, ontstaan integra
tietekorten. Deze verstoren de werking 
van de gemeenschappelijke markt en be
perken de effectiviteit van het gevoerde 
overheidsbeleid zowel op gemeen
schaps- alsop nationaal niveau. 

Tekorten doen zich ook voor in het na
tionale beleid buiten datgene wat al in 
Europees verband tot stand is gebracht. 
De sterke toename van overheidstaken in 
de afgelopen dertig jaar, en de hiermee 
gepaard gaande stijging van het aantal 
overheidsinterventies, hebben de co6rdi
natieproblematiek actueel gemaakt, zowel 
ten aanzien van de interventies die de 
lidstaten op de markt plegen, als bij het 
macro-economische en monetaire beleid 
dat aanvullend aan de totstandbrenging 
van de gemeenschappelijke markt wordt 
gevoerd. Naarmate meer overheden op 
de onvoltooide gemeenschappelijke 
markt intervenieren, neemt de kans toe 
dat de uitkomsten van marktprocessen en 
de effecten van nationaal overheidsbeleid 
elkaar gaan verstoren, met als resultaat 
eveneens verliezen aan effectiviteit zowel 
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op gemeenschaps- als op nationaal ni
veau. De Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR) heeft gezocht 
naar oplossingen die bij de aard van de 
deelterreinen passen en die politiek haal
baar en realiseerbaar zijn en bevond de 
zaken te complex om zinvol te kunnen 
zoeken naar enkelvoudige alomvattende 
oplossingen. 

Herorientatie 
Wat de 1nhoud betrett verkoos de WRR de 
problematiek van de onvoltooide integra
lie te behandelen aan de hand van twee 
thema's: de mark! van industrieprodukten 
(en van dlensten) en de mark! van /and
bouwprodukten. Beklemtoond word! het 
belang van de totstandkoming van een 
grote homogene thuismarkt van industrie
produkten en diensten in West-Europa in 
het algemeen en voor Nederland in het 
biJzonder. De landbouwproblematiek 
word! behandeld aan de hand van drie 
problemen: de overschotten en samen
hangende tinanciering, de marginale ge
bleden en de milieuproblematiek. De 
- ook in Nederlands belang - noodzake
lijke herorientatie van het beleid zal oak 
naar de WRR-opvatting niet eenvoudig 
zijn. 

I nstitutionele adviezen ontbreken niet, 
maar wijken niet at van wat de laatste tijd 
ten aanzien van de institutione~e hervor
mlngen word! aanbevolen. Oak op natio
naal gebied beveelt de WRR betere proce
dures aan. De verdere voltooiing van de 
1nterne mark! zal op tal van beleidsgebie
den diep 1nsnijdende gevolgen hebben 
voor het tot dusver in de nationale steer 
binnen de Gemeenschap gevoerde be
leid. De Nederlandse overheid 1n al haar 
geledingen lijkt z1ch tot dusver onvoldoen
de van de consequenties van het bestaan 
van de Gemeenschap als 'vierde be
stuurslaag' bewust. 'Wanneer de maatre
gelen die daar (bij vakdepartementen, hn) 
worden beoogd, na gezamenlijk moei
zaam intra- en interdepartementaal onder
handelen en na consultatie van de betrok-
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ken belangenorganisaties en overleg met 
de betrokken Vaste Commissies uit de 
Tweede Kamer, de eindstreep lijkt te ha
len, is iedere communautaire complicatie 
een onwelkome, van buiten komende sto
ring. Zo wordt daarop dan oak vaak ge
reageerd, totdat de uiteindelijke onont
koombare uitspraak van het hot van JUStitie 
het eigen gelijk in ongelijk doet verkeren.' 
Aanbevolen wordt elke beleidssector die 
door het voortschrijdende integratiepro
ces zal worden geraakt, te bezien op de 
gevolgen hiervan voor het beleid. Een 
dergelijke verkenning kan worden opge
zet onder auspicien van de Cobrdinatie
Commissie voor Europese Aangelegen
heden, het ambtelijk voorportaal voor de 
(Minister-)Raad voor Europese Aangele
genheden, met zo nodig inschakeling van 
externe deskundigen. Op het politieke ni
veau kan de instelling van een Vaste Com
missie voor EG-zaken van de Tweede Ka
mer (inmiddels tot stand gekomen, hn) de 
samenhang van het beleid binnen de Ge
meenschap ten goede komen indien zij 
weet te bevorderen dat de andere Vaste 
Kamercommissies, die in het bijzonder het 
beleid van de vakdepartementen contro
leren, zich meer rekenschap geven van de 
communautaire context. 

Voorzover het gaat om het Nederlandse 
beleid tegenover de Gemeenschap, zal 
de controle op het handelen van de Ne
derlandse bewindslieden in de gemeen
schapsinstellingen beperkt dienen te blij
ven tot een toetsing aan de globale sa
menhangen. Een strikte binding aan natio
nale parlementsbesluiten leidt tot immobi
liteit en blokkades, zoals het Deense 
voorbeeld heeft uitgewezen. Oak de Ne
derlandse parlementaire democratie zal 
haar gebondenheid aan de communau
taire context moeten onderkennen en aan
vaarden. 

Op 16 mei 1986 hield de WRR in samen
werking met de lnterdisciplinaire Studie
groep Europese lntegratie (ISEI) een con
terentie over het rapport, waarvan hij ver
slag uitbracht. Op 1 december 1986 publi-
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ceerde de regering haar standpunt over 
het rapport, dat in verregaande mate posi
tief was. Het kabinet meent 'dat het rap
port niet aileen thans van betekenis is, 
maar ook in de komende jaren een be
langrijke element voor de Nederlandse 
beleidsvorming zal blijven. Wei zou ook 
Europees de dereguleringsidee meer 
aandacht behoeven. De regering deelde 
mede voornemens te zijn de WRR om een 
vervolgstudie te verzoeken over de cobr
dinatie van het macro-economische be
leid en de monetaire samenhang alsmede 
over de financieringsproblematiek van de 
Gemeenschap. 

De betekenis van' De Onvoltooide Integra
tie' komt vooral tot zijn recht in samenhang 
met het witboek van de Europese Com
missie voor de Europese Raad, getiteld 
'De Voltooiing van de Interne Markt'. Het 
WRR-rapport verwijst er dan ook regelma
tig naar. In dat witboek ontvouwt de Com
missie haar tijdsplan voor het geheel van 
maatregelen en raadsbeslissingen, die no
dig zijn om voor 1992 'een grote ongedeel
de markt tot stand te brengen waardoor 
een gunstiger klimaat wordt geschapen 
voor de stimulering van de ondernemings
geest, de mededinging en het handelsver
keer'. De omvang van dit grootscheepse 
plan wordt in het kort het best gekarakteri
seerd door het feit dat er ongeveer 300 
raadsverordeningen nodig zullen zijn om 
het gestelde doel te bereiken. 

Europese economische integratie 
Europees economische integratie, proble
m en en perspectieven, bijdragen van ver
schillende auteurs verzameld door 
W.G.C.M. Haack, die het inleidend stuk 
schreef over 'Ontstaan en ontwikkeling 
van de Europese economische integratie'. 
De bundel is ontstaan uit een in 1985 
gehouden serie gastcolleges aan de facul
teit der economische wetenschappen van 
de universiteit van Amsterdam. Een goed 
en boeiend boek omdat er veel in staat wat 
menigeen niet meer weet, maar ook veel 
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dat inzicht geeft in de stand van zaken op 
een aantal voor de ontwikkeling van ons 
werelddeel relevante terreinen. Een groot 
voardeel is dat het boek de opgeblazen 
toonzetting mist, die zo vaak kleeft aan uit 
Zuidelijke talen vertaalde teksten over de 
Europese integratie. De auteurs behande
len hun materie hetzij vanuit wetenschap
pelijk standpunt, hetzij vanuit de praktijk 
van hun eigen werk, hetzij van beide. 

Haack zelf geeft inzicht in het ontstaan 
van het integratiestreven, de - ook institu
tionele - opzet van de gemeenschappen, 
maar gaat snel over tot 'de integratietheo
rie'. Het onderscheid tussen positieve en 
negatieve integratie, handelsschepping 
en handelsverlegging komen aan de 
orde, waarvan de auteur het eerste als 
welvaartsscheppend en het tweede als 
welvaartsverlagend kenschetst. 

Wellenstein, een veteraan van de Euro
pese Commissie, schrijft over 'Stagnatie of 
vooruitgang bij de Europese economi
sche integratie'. Realistisch schrijft hij van
uit zijn enorme en up to date gehouden 
ervaring over wat dan toch door aile te
leurstelling heen tot stand kwam. Politieke 
en economische tegenstellingen leiden tot 
'politieke onwil', een veel gebruikte uit
drukking ter verklaring van de stagnatie. 
Daarachter gaan schuil de meningsver
schillen over de gewenste politieke en 
economische koers van Europa (sterkere 
band met of grotere onafhankelijkheid ten 
opzichte van de Verenigde Staten; open, 
liberaal economisch beleid of streven naar 
autarkie; non-discriminatoire politiek ten 
opzichte van aile ontwikkelingslanden of 
speciale banden met 'selecte' groep). 
Achter 'politieke onwil' gaan ook schuil de 
bestaande economische belangentegen
stellingen tussen de lidstaten, die met 
name in een periode van economische 
stagnatie minder consessies toestaan dan 
nodig is voor verdere integratie. De 'tekort 
schietende besluitvormingsprocedures' 
staan niet los van het feit dat de besluitvor
mingsstructuur van de EG gecompliceerd 
is, maar ook nooit eerder in de geschiede-
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nis is toegepast. De institutionele structuur 
staat halverwege tussen die van een fede
rale staat en een intergouvernementele 
organisatie. De positie van het Europese 
Parlement zou aanzienlijk versterkt dienen 
te worden in de richting van wetgeving. 
Wellenstein schrijft, als insider in over
heidsorganisaties, indringend over de 
obstakels die voortvloeien uit de nationale 
bureaucratieen; door 'verkokering' heeft 
elk overheidsonderdeel uitsluitend oog 
voor de eigen taakopdracht en de daar
voor ontwikkelde procedures. Een hori
zontale verbinding tussen de verschillen
de overheidsinstanties kan nauwelijks tot 
stand worden gebracht. De communicatie 
wordt bemoeilijkt en de effectiviteit van het 
totale overheidsbeleid lijdt schade. Oat is 
dan nog nationaal. Versterkt geldt dit 
Europees. De besluitvorming in de Euro
pese Raad van ministers wordt voorbereid 
door een groot aantal vakambtenaren, die 
de materie waarover het besluit moet wor
den genomen zeer goed kennen. Deze 
worden bijeengebracht in deskundigen
groepen, waarin zij namens hun nationale 
overheid zitting hebben. Zij zijn aile afkom
stig van een bepaald nationaal departe
ment of onderdeel van een departement. 
Het blijkt de laatste jaren in toenemende 
mate moeilijk te zijn in dit voorbereidende 
stadium van de besluitvorming voortgang 
te maken. Vaak gaat het om zeer techni
sche onderwerpen. Als men het daarover 
niet eens kan worden wordt al gauw ge
sproken over 'politieke problem en'. In we
zen vloeien ze voort uit verschillen in op
vatting van hooggespecialiseerde ambte
naren, die ieder onwrikbaar verbonden 
ziJn met de bestaande nationale systemen. 
De ambtelijke vasthoudendheid wordt 
versterkt door de zekerheid dat men in de 
Raad niet kan worden overstemd. 'De gro
tendeels technische problemen op het la
gere ambtelijke niveau zijn daarmee in 
belangrijke mate verantwoordelijk voor de 
stagnatieverschijnselen in de Europese 
Gemeenschap.' Wellenstein maakt hier
mee duidelijk hoezeer de nationale bu-
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reaucratieen - die wij nodig hebben ge
maakt door met name na de totstandko
ming van de verdragen van Parijs en 
Rome zo veel meer van onze nationale 
staten te zijn gaan verlangen en daardoor 
het aantal te cobrdineren, harmoniseren of 
uniformeren gebieden te verveelvoudi
gen - een wezenlijke hinderpaal is ge
worden bij het nastreven van voortgaande 
integratie. 

Nationale bureaucratieen 
zijn hinderpalen bij 
voortgaande integratie. 

Begrotingsproblemen 
Dankert, lid van het Europees Parlement, 
nam de begrotingsproblemen in de EG 
voor zijn rekening. Zijn bijdrage geeft in
zicht in de inhoudelijke en procedurele 
zaken die het Europese budget kenmer
ken en waarover heel vaak met name door 
onjuiste vereenvoudiging verkeerde beel
den zijn opgeroepen. Hij onderscheidt 
drie functies van de EG-begroting: 
a de financiering van het communautaire 

beleid: weerspiegeling van de mate 
waarin de lidstaten hun beleid op Euro
pees niveau hebben geintegreerd. 
(voorbeeld: landbouwbeleid); 

b aanvullende financiering van nationale 
projecten, 'zodat het geld gedeeltelijk 
weer terugstroomt naar de nationale 
overheden.' Dit is de herverdelende 
functie van de EG-begroting; 

c 'tenslotte is een derde functie van de 
beg roting denkbaar, namelijk de hante-
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ring van de begroting als instrument 
van macro-economische politiek. Dit wil 
zeggen dat de ontvangsten en uitga
ven in principe gebruikt zouden kunnen 
worden om een grotere macro-econo
mische stabiliteit in de Gemeenschap te 
bereiken.' 

Evenals het Europees Parlement zelf laat 
hij nate stellen dat deze derde functie, die 
in wezen de introductie van een door le
ningen te financieren begrotingstekort in
houdt, in de huidige integratiefase onmo
gelijk en onwenselijk is. Wei Iicht bedoelt hij 
dit tach door de formulering: 'is ... denk
baar'. Op beknopte wijze geeft hij inzicht in 
de belangrijkste gebeurtenissen op be
grotingsgebied en van de positie van het 
Europees Parlement dat juist op dat ge
bied wezenlijke bevoegdheden bezit. 
Deze laatste worden echter meer en meer 
aangetast doordat de Raad van ministers 
op zodanige manier tracht uit de financiele 
problemen te komen dat daardoor zijn 
begrotingspartner wordt uitgeschakeld. 
Het spanningsveld tussen het streven 
naar gezonde financien en het in acht 
nemen van de zeker niet overdreven ge
zette stappen naar een Europese demo
cratie krijgt de lezer goed te zien. 

Dankert gaat oak in op de controle op 
de ontvangsten en uitgaven, een veelal 
gemeden gebied. Een gebied trouwens, 
waar het Europees Parlement bevoegd
heden bezit waarvan de uitoefening nag 
verder ontwikkeld moet worden. Nationa
le politici voorzover die zich - in de mode
trend? - meer voor controle zouden gaan 
interesseren, zouden ondanks de onvol
komenheden (met name door gedeelde 
nationale en communautaire verantwoor
delijkheden) zich kunnen inspireren door 
de controleopvatting van het Europees 
Parlement en diens samenwerking met de 
interne controle van de executieve Com
missie en met de Europese Rekenkamer. 

Nord - oak lid van het parlement -
schrijft over 'lnstitutionele hervormingen 
en de rol van het Europees Parlement'. Hij 
introduceert het begrip 'communautaire 
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methode'. 'Woorden als "federaal", "con
federaal", "prefederaal" en "supranatio
naal" gaven aanleiding tot verhitte discus
sies en tot wetenschappelijke verhandelin
gen die bibliotheken hebben gevuld. Nu 
de kruitdamp over dat slagveld wat is op
getrokken en met voorbijgaan van ontoe
reikende staat- of volkenrechtelijke defini
ties, mag men concluderen dat het de 
"communautaire methode" was die het 
integratieproces op gang bracht en hield.' 
Hij schetst de krachten die op die besluit
vormingsmethode in de loop der jaren 
invloed hebben uitgeoefend, waaronder 
de reeds door Wellenstein aangeduide 
'perfectionering van de nationale verzor
gingsstaat', die 'steeds meer terreinen tot 
voorwerp van directe overheidsbemoeie
nis en -verantwoordelijkheid (maakte), zo
dat steeds meer Europese harmonisatie
regelingen nodig werden, die oak echter 
steeds meer op nationaal-bureaucratische 
weerstanden gingen stuiten.' Doordat 
werd verzuimd het besluitvormingsproces 
en daarmee het integrerende vermogen 
van de EG aan de nieuwe omstandighe
den (zoals toetredingen van nieuwe lidsta
ten) aan te passen, verminderde de inte
grerende kracht. 

Nord schetst de wijze waarop het parle
ment al die jaren zijn consequente rol 
speelde in de lijn van de oorspronkelijke 
bedoelingen van de lidstaten, met inacht
neming van de nieuwe omstandigheden. 
Met name voor nationale politici kan het 
goed zijn nag eens aan de hand van deze 
bijdrage te lezen hoe het Parlement kwam 
tot de noodzaak van 'een ontwerp-ver
drag voor een Europese Unie', dat leidde 
tot de intergouvernementele conferentie 
van 1985 en een uiterst magere, zelfs 
negatieve implicaties bevattende, Acte 
Unique. Hij beschrijft deze verdragswijzi
ging met de plussen en de minnen en de 
introductie van twee lezingen in de Raad 
voor wetgevingsakten. Dit laatste door 
een wat versterkte invoed van het parle
ment. lk mage hierbij opmerken dat de 
begrotingsbevoegdheid van het Parle-
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ment ook is begonnen met het nopen van 
de Raad tot een tweede lezing van de 
begroting, welke instelling niettemin aan
vankelijk ook over het gehele budget het 
laatste woord behield. Nord legt uit waar
om het Parlement tenslotte de lidstaten 
niet heeft ontraden de Acte Unique te 
ratificeren. 

Pelkmans kreeg 'de voltooiing van de 
interne markt: economische voordelen en 
beleidsimplicaties' toebedeeld. Hij heeft 
ook voor de WRR de voorstudie 'de inter
ne EG markt voor industriele produkten' 
geschreven. 'Hoezeer men zich ook mag 
storen aan resterende omissies in de ver
onderstelde juridische en economische 
vrijheid van industrieel handelsverkeer 
binnen de Gemeenschap, de soms ge
hoorde uitspraak dat de EG na bijna dertig 
jaar eigenlijk nog niet veel heeft bereikt 
wijst eerder op een volstrekt gebrek aan 
kennis van het acquis (het geheel van wat 
door de EG als bereikt moet worden be
schouwd, hn) dan op een afgewogen oor
deel. Het acquis met betrekking tot de 
interne markt voor industriele produkt
markten is politiek, administratief en eco
nomisch indrukwekkend en reikt veel ver
der dan elke groep Ianden, die economi
sche integratie of samenwerking beweert 
nate streven, na de Tweede Wereldoorlog 
heeft weten te realiseren. De gewenning 
aan het bereikte doet velen de ogen slui
ten voor de gunstige economische effec
ten die momenteel reeds genoten wor
den.' Hij schetst de groei en structuur van 
de interne markt aan de hand van ontwik
kelingen op het gebied van de verschillen
de sectoren van de industriele produktie. 
Hij stelt vast dat 'ondanks de problemen 
die de meting van () economische effec
ten met zich meebrengen, ( ) belangrijke 
economische voordelen in het geding zijn 
die niet gemakkelijk en zeker niet in dezelf
de mate met alternatieve beleidsopties 
(dat wil zeggen zonder EG) te bereiken 
zouden zijn.' Hij laat niet na de omissies en 
de resulterende marktfragmentatie aan te 
tonen en ontwikkelt de economische argu-
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menten voor voltooiing. Centraal is zijn 
stelling: 'Hoewel de intra-EG-handel nage
noeg vrij is in traditionele produkten, wordt 
daar de aanpassing geremd door een 
combinatie van aanzienlijke externe pro
tectie en nationale steunverlening, terwijl 
de grate groep ''volwassen medium-tech
produkten" veelal toegangsproblemen 
heeft door onvoldoende harmonisatie van 
technische voorschriften, normen en keu
ringen en de "high-tech"-produkten zo
wel toegangsproblemen hebben van 
deze aard, als ook concurrentievervalsing 
ontmoeten door discriminatoir overheids
aankoopbeleid, steunverlening, nationale 
octrooien en de rol van bepaalde over
heidsondernemingen, zonder dat een ac
tief Europees preconcurrentieel steunbe
leid voldoende cobrdinatie of althans com
munautair tegenwicht biedt. ... Zander 
voldoende ruimte voor high-tech-produk
ten met onbetwiste toegang tot de gehele 
Euromarkt, is aanpassing in deze richting 
te langzaam en te gering, waardoor teveel 
produktiefactoren gebonden blijven in 
stagnerende industrieen. De argumenten 
voor een voltooiing van de interne markt 
wegen dus extra zwaar in het geval van de 
high-tech produkten.' De stellingen wor
den verdedigd met inachtneming van de 
zeer grate verschillen tussen de twaalf met 
betrekking tot belangen, aanpassingsver
mogen en economische structuur. 

Hoeken van de markt 
M. Weisglas behandelt 'de centrale 
vraagstelling . . hoe de Gemeenschap 
kan bijdragen tot een zo sterk mogelijk 
bedrijfsleven, ten einde de beoogde ge
stadige economische groei en verbetering 
van de levensstandaard in die Gemeen
schap optimaal te bevorderen.' lnteres
sant is zijn beschrijving van het aanvanke
lijk scepticisms bij het Nederlands bedrijfs
leven, met name de haven van Rotterdam 
en het geringere scepticisme bij de FNV. 
Aan de orde komen de schaalvergroting, 
de marketing-flexibiliteit, de 'hoeken van 
de markt' (bestaansgrond van talloze klei-
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nere en middelgrote bedrijven), de sa
menwerkingsverbanden en concentratie, 
de kosten van het Non-Europa, Europa's 
concurrentievermogen. Positief wordt be
sproken het witboek over de interne markt 
van de Europese Commissie van juni 
1985. 'lndien de tekenen niet bedriegen, 
is er reden om het woord Euro-optimisme 
weer in de mond te nemen.' 

Van der Star, schrijvend over de ver
schillende vervoersvormen stelt centraal 
de uitspraak van het Europese hof van 
justitie inzake de klacht van het Europees 
parlement wegens nalatigheid van de 
Raad de beginselen van een gemeen
schappelijk vervoersbeleid vast te stellen. 
Het hof besliste in mei 1985 dat de Raad 
het verdrag heeft geschonden wegens 
nalatigheid. De lidstaten konden het ech
ter niet eens worden over de maatregelen 
die genomen dienen te worden om te 
voldoen aan het arrest van het hof. De 
auteur geeft geen perspectief aan hoe dit 
verder zal kunnen verlopen. 

De toekomstige Europese energievoor
ziening is het onderwerp waar Maters zich 
over buigt. Voorzichtig concludeert hij dat 
de bestaande belangenconflicten die 
thans tussen lidstaten bestaan ten aanzien 
van de doelmatige energievoorziening en 
het daarop gerichte energiebeleid wat zul
len kunnen verminderen doordat de ver
schillen in importafhankelijkheid ger1nger 
zullen worden. 

Jammer dat de beperkte ruimte die 
waarschijnlijk van de Noort geboden was 
om zijn aandeel bij te dragen over 'de 
realiteit van de landbouwprotectie' het on
mogelijk maakte echte perspectieven te 
schetsen, nadat zo een interessant inzicht 
is gegeven in 'waarom het zo gekomen is'. 

Molle belicht het 'Regionaal beleid in de 
Europese Gemeenschap'. Het span
ningsveld tussen de doelmatigheids- en 
de rechtvaardigheidsgronden komt I even
dig tot uiting. Europees is het niet anders 
dan nationaal, zij het dater Europees nog 
een Iasser samen-gevoel bestaat. 'Bij het 
zien van de toenemende samenhang van 
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regionale en nationale problemen in de 
Europese Gemeenschap kan de vraag 
opkomen of er nog wei een regionaal be
leid in strikte zin nodig is op gemeen
schapsniveau dan wei of dit niet beter 
geheel aan de lidstaten zou kunnen wor
den overgelaten. Het antwoord op deze 
laatste vraag zou ja kunnen zijn als er 
mechanismen waren die het evenwicht 
tussen lidstaten bevorderen. Omdat dit in 
de prakt1jk n1et het geval is, zijn de beperk
te instrumenten, die mogelijk direct niet de 
meest adequate zijn, altijd nog beter dan 
niets.' Eerlijk en nuttig, wanneer men staat 
voor beslissingen over hoe en hoeveel 
nieuwe financien voor de Gemeenschapl 

Een zeer interessant hoofdstuk is ook 
dat van H.J. Brouwer: 'Werkloosheid, 
werkloosheidsbestrijding en arbeidsduur
verkorting in Europees perspectief.' Jam
mer dat de belangrijke beschouwingen in 
het teken staan van 'Onze positie in Euro
pa' in plaats van bijvoorbeeld 'de behoefte 
van de Gemeenschap aan harmonisatie 
op sociaal gebied.' Uit de samenvatting 
ontleen ik: 'Arbeidsduurverkorting (ADV) 
en structureel beleid gericht op werkgele
genheidsherstel dienen complementair te 
zijn. ADV kan geen volledig alternatief zijn 
voor een onbevredigende werkgelegen
heidstrend, met name niet voor een af
braak van werkgelegenheid. In aile be
schouwde EG-Ianden is er in de laatste 
jaren een behoorlijke voortgang in de 
mate van ADV; zij het dat er duidelijke 
verschillen bestaan in de gehanteerde 
vormen. Het sociaal-economisch beleid in 
Nederland is erop gericht dat de sociale 
partners hun eigen verantwoordelijkheid 
voor het proces van ADV ten voile kunnen 
nakomen. In sommige andere Ianden trekt 
vooral de overheid deze aan zich ... ' Deze 
eigen verantwoordelijkheid heeft er zorg 
voor gedragen 'dat aan de voorwaarden 
voor een verantwoorde invoering van 
ADV beter is voldaan dan. in andere ian
den .... De omstandigheden in de komen
de Jaren vereisen dat aan de voorwaarden 
van kostenneutraliteit en bedrijfstijdhand-
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having een aantal andere wordt toege
voegd: 
- meer flex1biliteit in het arbeidstijdenpa

troon; 
- meer selectiviteit en differentiatie in de 

vormen van arbeidsduurverkorting; 
- meer aandacht voor scholingsinitiatie

ven door de partners zelf, teneinde 
dreigende knelpunten op de arbeids
markt op te lassen. 

'Het Europese monetaire stelsel (EMS), 
1979-1984' wordt behandeld door P. de 
Grauwe. Hij gaat na of enkele doeleinden 
van het EMS zijn bereikt. De zuiver cijfer
matige benadering zou de enorme politie
ke dimensie van intensieve samenwerking 
op gebied van regeling van wisselkoersen 
doen vergeten en dit risico loopt dit hoofd
stuk mijns inziens dan ook. Hij onderzoekt 
de invloed van het EMS op de wissel
koersstabiliteit. 'Deze cijfers lijken ( ) uit te 
wijzen dat de Ianden die voorafgaande 
aan het EMS een onafhankelijk wissel
koersbeleid voerden erop vooruitgingen 
(in termen van wisselkoersstabiliteit) door 
tot het stelsel toe te treden, terwijl de ian
den die v66r 1979 al onderlinge stabiele 
wisselkoersen onderhielden, in de EMS
periode een grotere wisselkoersvariabili
teit moesten accepteren.' Dit zegt mijns 
inziens niets over wat er zonder EMS met 
betrekking tot de stabiliteit zou zijn ge
schied. Ook wordt de invloed onderzocht 
van het EMS op de ontwikkeling van de 
handel: 'De monetaire integratie in het 
kader van het EMS lijkt slechts weinig 
1nvloed op de groei van de handel te 
hebben.' Men moet zich afvragen of con
clusies als deze gerechtvaardigd zijn na 
onderzoek waarbij uitsluitend cijfers met 
de gemiddelde groei van de gehele han
del en met de gemiddelde groei van het 
handelsaandeel in het bruto nationaal pro
dukt naast elkaar worden gesteld. Tenslot
te wordt de invloed van het EMS op de 
groei van de produktie en de investerin
gen, alsmede op de convergentie nage
gaan. 

Jager bespreekt 'de ECU, de dollar en 
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internationale monetaire stabiliteit' en met 
name vanuit de rol die de ECU buiten de 
EG kan spelen als beleggings- en reserve
val uta. Een van zijn conclusies is dat een 
toename van stabiliteit van de onderlinge 
wisselkoersen van de valuta's die deelne
men aan het wisselkoersarrangement van 
het EMS, de positie van de ECU als beleg
gingsactivum in sterke mate ten gunste 
van de Duitse mark ondermijnt. Dit zou 
wijzen op een onverenigbaarheid van de 
beide hoofddoelstellingen van het EMS, te 
weten stabielere onderlinge wisselkoer
sen en de ontwikkeling van de ECU als 
volwaardig reserve activum. 

De keuzen uit de hoofdstukken waren 
subjectief, de beoordelingen uiteraard. 
Het boek is voor iedere in de hedendaag
se politieke ontwikkeling ge'lnteresseerde 
zeer de moeite waard zowel wegens de 
historische achtergronden als wegens de 
duidelijke schetsen over de stand van za
ken midden in de jaren tachtig. 

Europees Parlement 
De macht van het Europese parlement. 
De uitoefening van de Europarlementaire 
budgettaire bevoegdheden volgens arti
kel203 van het EEG-verdrag: een analyse 
naar de effectiviteit van de parlementaire 
acties bij de behandeling van de begrotin
gen van 1975 tot en met 1984, door Filip 
Goossens. 

Een interessante analyse, gebaseerd 
op beschrijving van de wezenlijke span
ningspunten tussen Europees Parlement 
en Raad van ministers die de totstandko
ming van genoemde begrotingen hebben 
gekenmerkt. De analyse is van politicolo
gische aard, de beschrijving geeft goed 
inzicht in een materie die zo ingewikkeld is 
dat zelfs bij deskundigen in EEG zaken 
niet zelden hardnekkige misverstanden 
aanwezig zijn. 

Goossens concludeert onder meer: 
'Het Europees Parlement was doeltref
fend in het bevorderen van () beleidssec
toren, als de regionale en sociale politiek, 
die een herverdeling van financiele midde-
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len tussen rijke en arme regia's, respectie
velijk groepen voorstonden en in het pro
moveren van nieuw gemeenschappelijk 
beleid. De meest efficiente werkinstru
menten hierbij waren de relevante minder
heid in de schoot van de Raad en de 
ambigu1teiten van artikel 203 waardoor 
het concreet mogelijk was de parlementai
re marge in tweede lezing te vergroten.' 
Het gebruik van het parlement van zijn 
bevoegdheid tot het verwerpen van de 
begroting is slechts gedeeltelijk succesvol 
geweest volgens Goossens, terwijl het het 
minst effectief was in zijn bijdrage tot het 
rationaliseren van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. De lezer krijgt een goed 
inzicht in de werking van de te ingewikkel
de verdragsbepalingen, waarop het parle
ment zijn bevoegdheden gebaseerd ziet 
en die het door politiek gelnspireerde in
terpretatiepogingen gedeeltelijk wist 'uit te 
rekken'. Met deze conclusies is op geen 
stukken na de betekenis van Goossens' 
studie weergegeven. 

Europese Veiligheid 
Speciaal nummer over de Europese veilig
heids- en defensiesamenwerking, Nieuw 
Europa 4/86. Bijdragen van 15 auteurs uit 
kringen van politiek, wetenschap en be
stuur over de Europese veiligheids- en 
defensiesamenwerking: W.F. van Eeke-
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len, J. van Houwelingen, P. Tsakaloyan
nis, K. Koch, H.J. Labohm, HA Schaper, 
L.J. Hogebrink, J.J.M. Penders, A.E. PiJ
pers, A. Stemerdink, L. Wecke en R.M.S. 
Vierhout, W.C.J. Cuypers, G.M. de Vries, 
Chr.L. Balje. 

De lezer krijgt inzicht in de noodzaak en 
de mogelijkheden voor de Europeanen 
om meer verantwoordelijkheid te nemen 
voor hun eigen veiligheid. De ontmoeting 
van de twee wereldleiders te Reykjavik is 
de belangrijkste aanleiding, de wijziging 
van het EEG-verdrag door de Acte Uni
que, waardoor samenwerking op veilig
heidsgebied in het verdrag wordt opgeno
men, is een van de achtergronden. Ook is 
zeer terecht opgenomen een artikel (in de 
Duitse taal) van Helmut Schmidt in die Zeit 
van 21 november 1986: 'Europa muss 
s1ch selbst behaupten - Vom Gewicht der 
Westeuropaer im BOndnis hangt der Spiel
raum der Staaten im Vorfeld Moskaus ab' 

Omdat de redactre aan deze materre rn een volgend nummer 
aparte aandacht wrl besteden. wordt op deze publrkatre rn 
deze Kronrek nret nader rngegaan 
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Per1scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

Over godsdienst en 
economische groei 

De secularisatie zou wei eens de oorzaak 
kunnen zijn van stagnatie in de Westerse 
cultuur. Oat is van grate betekenis voor de 
waardering van de godsdienst. 

Economische ontwikkeling, modernise
ring van de samenleving, toename van 
persoonlijke vrijheid en secularisatie wor
den in het huidige Westerse geestelijke 
klimaat doorgaans als verwante culturele 
kenmerken gezien. 1 Het ene ligt in het 
verlengde van het andere. Als deze visie 
JUist is dan is dat van betekenis voor onze 
waardering voor godsdienst in het alge
meen en voor de christelijke in het bijzon
der. Des te meer omdat we enigszins ge
bukt gaan onder een tekort aan economi
sche groei, hetgeen zich vooral wreekt in 
kringen die relatief weinig van de groei van 
voorheen hebben geprofiteerd. Economi
sche groei bepaalt in Ieite het type sociaal 
beleid dat gevoerd kan worden. Nu die 
groei afwezig is, of zeer gering, wordt ze 
des te meer gewenst. Voorts worden mo
dernisering en persoonlijke vrijheid hoog 
gewaardeerd. Wie zou dit kwartet van cul
turele processen niet willen toejuichen. 

Toch is het eigenaardig dat secularisatie 
de positieve klank van de andere drie 
begrippen erft. lmmers hoe kan een toe
stand die doorgaans met 'niks' wordt aan
geduid tevens een hoogtepunt in de voor-
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uitgang zijn? Zou 'secularisatie' wellicht 
dat ene woord zijn dat in dit viertal niet 
thuishoort? 

Webers these 
Voor dat vermoeden zijn aanwijzingen 
voorhanden. Sinds lang is onderzoek ver
richt naar de relatie tussen bepaalde gods
diensten enerzijds en bepaalde vormen 
van economische groei anderzijds. Be
kend is de stelling van Weber dat de geest 
van het protestantisme (nader: het puri
teins en het calvinistische arbeidsethos) 
de voedingsbodem is geweest voor het 
ontstaan van het moderne kapitalisme. 
Theologen geven toe dat de Heidelberger 
catechismus de normen heeft aangereikt 
die bij een kapitalistische economie pas
ten.2 AI moet worden gezegd dat de eco
nomische ontwikkeling van de zeventien
de eeuw nog iets anders is dan het kapita
lisme van later. Goudzwaard moet van 
Webers these niets hebben. 3 Red en waar
om hij in zijn werk 'Kapitalisme en Vooruit
gang' slechts zijdelings (I) melding van 
hem maakt. De vooruitgangsidee als zo-

1 Opgevat als afnemende maatschappel11ke beteken1s van 
de godsd1enst. 

2. Z1e biJV C AugusiiJn, 'Werk moe!'. 1n C. AugusiiJn e.a .. 
Werken. zm of geen zin, Ten Have, Baarn 1986 

3. B. Goudzwaard, Kap1talisme en voorwtgang, Van Gar
cum. Assen 1976. 

391 



danig roept bij hem weinig positieve ge
voelens op waardoor zijn indringende kri
tiek op het eenzijdige Westerse vooruit
gangsge/oof zijn doel voorbij schiet. Voor
uitgang is als idee moeilijk los te maken 
van de christelijke achtergrond. 4 

Bezien we de uitspraken van Weber 
nader: Hij stelt dat orientatie op ideal en die 
voorbij deze wereld liggen een revolutie 
teweeg brengt in het binnenwereldlijke 
handelen. lmmers een geestelijke hou
ding die aan andere dan aan alledaagse 
waarden georienteerd is maakt energieen 
vrij die aan de ontwikkeling van een sa
menleving een bepaalde richting geven. 5 

Voor hem had reeds De Tocqueville in het 
geloof in een Ieven na dit Ieven en in het 
voortdurend heenwerken naar het Rijk 
Gods, de oorzaak gezien van de bereid
heid om de veelheid van kleine, voorbij
gaande begeerten te onderdrukken waar
door kan worden voldaan aan het grote en 
blijvende verlangen naar de voltooiing van 
het leven. 6 Dat verklaart, aldus De Tocque
ville waarom religieuze naties zo vaak zul
ke duurzame resultaten bereikten. Want 
terwijl zij aileen aan die andere wereld 
dachten, ontdekten zij het grate geheim 
van het succes in deze. Weber wijst op een 
aantal kenmerken van de christelijke, bij 
hem versmald tot protestantse, levens
houding welke van belang zijn voor eco
nomische ontwikkeling: de opvatting van 
arbeid als een goddelijke roeping om de 
schepping verder te ontwikkelen en de 
medemensen te dienen; de nadruk op 
een verantwoord en matig Ieven (rent
meesterschap); de waardering van rijk
dommen als zegen. Allemaal opvattingen 
met een sterk religieuze lading die een 
positieve economische ontwikkeling als 
een bijprodukt opleveren. Ongeveer op 
dezelfde wijze waarop de jonge koning 
Saloma, die uitdrukkelijk om wijsheid ge
beden had, behalve dat, oak nog rijkdom 
als toegift van God ontving? 

De godsdienstige levenshouding die 
Weber en De Tocqueville beschrijven is 
als zodanig niet of niet primair gericht op 
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economische groei, maar op naastenlief
de en liefde tot God. Oat is de richting van 
de gezochte vooruitgang. Niet eigenbe
lang, zelfontplooiing of de individuele eco
nomlsche onafhankelijkheid noch de 
maximalisatie van materiele genoegens 
staan centraal. 

De psycholoog Maslow maakt er ons 

Vooruitgang vergt 
toewijdi ng en morele 
waarden. 

opmerkzaam op dat dit soort lagere, op 
het eigen ik en op het nut gerichte begeer
ten, geleid worden door vrees, namelijk de 
vrees dat niet het maximale nut of plezier 
verworven wordt. 8 Voor hogere verlan
gens zoals toewijding aan morele waar
den, geldt volgens zijn onderzoekingen 
niet de angst maar de naastenliefde als 
drijfveer. Ontwikkeling van mens en maat
schappij vergt ook nu, hier en in de Derde 
Wereld, aandacht voor de geestelijke di
mensie van de mens en openheid voor 
het transcendente. Vooruitgang eist een 
ethisch fundament; zonder ethiek blijft bij
voorbeeld ontwikkelingspolitiek in het eco
nomisch-technische steken. Dat moet eer
der regressie dan progressie heten 9 Van-

4. Robert N1sbet. H1story of the tdea of progress, Bas1c 
Books. Inc Harper, New York 1980 

5 Ludw1g Watzal. Entw1cklungspo!tttk zwtschen lmmanenz 
und Transzendenz. Peter Lang I Frankfurt am Ma1n 1986. 

6 Zie N1sbet o.c., 354 e.v 
7 I Konmgen 3:5-14 
8 M.A. Lutz. 'Beyond econom1c man Human1st1c Econo

mics'. in Koslowski e a , zie noot 10. 
9 Aldus Watzal o.c. 
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daar dat evangelisering en ontwikkeling in 
de christelijke benadering van de Derde 
Wereld niet kunnen worden gescheiden. 
De cultuur moet zich door de ontmoeting 
met het Evangelie vernieuwen. De katho
lieke ontwikkelingsdeskundige Watzal be
roept zich met deze visie op Albert 
Schweitzer die evenzeer een christelijke 
humanisering van de Afrikaanse samenle
ving voorstond; en op de encycliek Popu
lorum Progressio waarin met zoveel woor
den wordt gesteld dat een zuiver materia
listische opgezette ontwikkeling een more
le onderontwikkeling is. Het christelijk 
mensbeeld moet voorop staan en niet het 
mensbeeld van het tegenover godsdienst, 
tegenover de moraal en tegenover de 
naaste 'geemancipeerde' autonome indi
vidu. De Amerikaanse historicus en cul
tuurfilosoof Nisbet sluit zich hierbij aan. 
Aileen een cultuur die het beset van het 
heilige als fundament heeft kan de vitale 
voorwaarden voor vooruitgang bieden. 

Goudzwaard gaat wat concreter door op 
dit them a. Bij hem is vooruitgang een door 
technisch-economische eenzijdigheden 
besmet beg rip. De voortschrijdende cultu
rele ontwikkeling op basis van de religieu
ze levenshouding heet bij hem eerder 'ont
sluiting'. Daarvan is sprake als de autono
mie van het technisch-economische ten 
opzichte van de andere aspecten van de 
werkelijkheid doorbroken wordt. De auto
nomie moet plaats maken voor religieus 
gefundeerde normering. Niet zo zeer door 
dwang van buiten, bijvoorbeeld door de 
overheid, maar doordat sociale en ecolo
gische en andere waarden in de tech
nisch-economische besluitvorming zelf 
betrokken worden (de zogenaamde si
multane realisatie van waarden). Macht 
moet aldus Goudzwaard zijn zin bereiken 
door ontsluiting naar de norm van het 
recht. De economie wordt ontsloten door 
het beset dat de van elkaar zo zeer ver
schillende mensen op elkaar aangewezen 
zijn en geroepen tot creatieve dienstverle
ning en solidariteit, alsmede tot het zijn van 
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rentmeester dat wil zeggen zich verant
woordelijk weten tegenover God. De on
derneming vindt zijn zin in het zijn van 
samenwerkingsverband van verantwoor
delijke mensen. Ontsluiting betekent dat 
Ieven en samenleven zin en waarden krij
gen buiten de dienst aan de 'technisch
economisch' opgevatte vooruitgang om. 

Goudzwaard is, zo schrijvende, verwant 
aan de 'holistische' benadering van de 
stroming die zich tooit met de naam Hu
manistic Economicsw Deze stroming, die 
de menselijke persoon met zijn norm en en 
waarden centraal stelt, maakt een opval
lend gebruik van bijbelse begrippen. De 
aanhangers van deze stroming verzetten 
zich krachtig tegen een opvatting van eco
nomie als pure nutsmaximalisatie. Het is 
merkwaardig dat zulke eenzijdige opvat
tingen die aileen via het lijntje van het nut 
nog een zwakke verworteling in de realiteit 
verkrijgen, als 'realistisch' worden gepre
senteerd. De 'humanistic economics' die 
veel meer oog heeft voor de verscheiden
heid van aspecten van het mens-zijn heeft 
uiteraard een veel bredere verworteling in 
de werkelijkheid. Het typisch menselijke 
vermogen om af te zien van het slaafse 
toegeven aan voorbijgaande voorkeuren 
en begeerten, kortom de menselijke inte
griteit, staat bij deze economen centraal. 
Daarmee wordt het vooruitgangsbegrip, 
ook het economische vooruitgangsbe
grip, op een wijze gedefinieerd die veel 
meer in overeenstemming is met de men
selijke waardigheid. 

Het Japanse voorbeeld 
Nu in Noord-Amerika en West-Europa de 
economische groei juist heel gering is lijkt 
de stelling gewettigd dat een land alles 
behalve 'protestant' moet zijn om zich te 
kunnen ontwikkelen. De vraag naar de 
oorzaken voor economische groei die We-

10 Ntet te vertalen met 'humantsttsche economte maar 
eerder met 'economte gencht op de mensel11ke per
soon' Zte btJvoorbeeld de bundel van Peter Koslowski 
ea .. Econom1cs and Philosophy. J C. B. Mohr I Paul 
Stebeck, Tubtngen 1985. 
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ber destijds stelde komt men vandaag 
tegen onder de titel 'Moet men boeddhist 
zijn om te groeien'. Met deze vraag onder
zoekt de Franse econoom Kolm de cultu
rele basis van het Japanse Wirtschafts
wunder.11 Kolm constateert dat er geen 
enkele plausibele of kloppende verklaring 
vanuit de economische wetenschap voor
handen is voor het feit dat Japan, Zuid
Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore en 
straks oak Thailand en Sri Lanka zulke 
hoge economische groeicijfers vertonen. 
Zulks in tegenstelling tot veel andere ian
den. Een reeks van economische indices 
passeren de revue: de aanwezigheid van 
natuurlijke hulpbronnen, lage lonen, de 
mate van economisch liberalisme, de 
nieuwheid van de industrie, buitenlandse 
hulp, etc. De les is dat groei niet kan 
worden verklaard uit dit soort economi
sche factoren aileen. Wat deze Ianden 
echter gemeen hebben is het boeddhis
me. Kolm herhaalt zodoende het denk
proces van Weber maar komt nu uit op het 
boeddhistisch arbeidsethos; een boed
dhistische visie op mens en samenleving. 
Hij meent in het boeddhisme een protes
tants soort van hindoersmete kunnen zien. 

Wat zijn nu de voor economische groei 
zo gunstige trekken van dit boeddhisti
sche geloof? De parallel len aan wat Weber 
aantrof zijn frappant: 
- De vermeerdering van rijkdom als te

ken van religieuze verdienste; 
- De nadruk op matiging in de con

sumptie en de beheersing van directe 
behoeftenbevrediging. 

(Dit leidt samen tot de neiging tot sparen, 
een neiging die in de regel met religie 
verbonden schijnt te zijn.) 
- De opvatting over arbeid en produktie 

als doelen in zichzelf, afgezien van de 
opbrengst. Daaruit vloeit een streven 
tot perfectionisme voort. 

- De grate aandacht voor vooruitgang al 
heeft die vooral betrekking op de men
tale en geestelijke steer. 

- Een veelzijdige belangstelling voor de 
mens, waardoor medewerkers in een 
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bedrijf niet worden gereduceerd tot 
economische factoren. 

- Nadruk op participatie van iedere be
drijfsgenoot in de besluitvorming, het 
zoeken naar consensus in plaats van 
overruling. 

- Toewijding aan de organisatie waar 
men aan deelneemt. 

- Het zoeken naar sociale harmonie, de 
bereidheid om eigen oordeel te wijzi
gen, de afkeer van polarisatie. 

- De aanvaarding van gemeenschap
pelijke fundamentele waarden en doel
einden alsmede de afkeer van indivi
dualisme en subjectivisme. 

- Eerbied voor de traditie als een bran 
van beproefde kennis hetgeen ge
paard gaat met een enorme zucht naar 
kennisvermeerdering en een bereid
heid tot een voortdurende verandering 
en omschakeling. 

Merkwaardig dat via de Japanse omweg 
Westerse management-deskundigen in
eens weer oog krijgen voor de schade die 
de overschatting van de machtsfactor (en 
de versmalling van de visie op de mens tot 
economisch wezen) in de samenleving en 
in de onderneming aanricht. lneens is er 
weer oog voor de 'missie van de onderne
ming', de mogelijkheden van bedrijfsge
noten om zich daarmee te vereenzelvigen, 
het belang van een goede onderlinge ver
standhouding binnen organisaties, de 
noodzaak om medewerkers niet als 'hired 
hand' maar als persoon te zien. 12 

De zure regen van de secularisatie 
Is het wei zo eerlijk om het protestantisme 
of algemeen, het christelijk geloof, verant
woordelijk te stellen voor de ongunstige 
economische ontwikkeling in de Westerse 
wereld? Of is het juist het vierde woord uit 
de reeks, secularisatie, dat de oorzaak 
aangeeft van een stagnatie in de Westerse 
cultuur? Is het niet zo dat de christelijke 

11 Serge-Chnstoph Kolm. 'Must one be buddh1st to grow?·. 
Koslowski e. a o.c 

12. TJerk Huppes. Een meuw ambachteiiJk elan. Hoofdbe
dnJfschap Am bach ten 1985. 
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Het christelijk geloof is niet 
verantwoordelijk voor de 
ongunstige economische 
ontwikkeling. 

visie op mens en arbeid danig aan invloed 
heeft ingeboet? De autonomie van tech
niek en economie, en daardoor de reduc
tie van arbeid en de arbeidende mens tot 
exploiteerbare, puur economische facto
ren; de verheerlijking van de individuele 
vrijheid en het nastreven van het eigenbe
lang; de degradatie van aile waarden tot 
hun nuttigheid; de zorgeloosheid over de 
gevolgen van zo'n levenshouding; dat zijn 
allemaal aspecten van de secularisatie. 
De behartiging van eigenbelangen kan, 
binnen het kader van tal van instituties met 
hun regulerende en normatieve werking, 
niet zoveel kwaad. Maar als in navolging 
van De Mandeville volgens zijn label van 
de bijen, de prive ondeugden van het 
nJcksichtslos nastreven van eigenbelan
gen worden gerechtvaardigd omdat zij te 
zamen tot mooie en gewenste macro-re
sultaten zouden lei den, dan wordt mentaal 
een zware slag toegebracht aan elke regu
lerende moraal. Schum peter was van me
ning dat een neergang van het Westers 
economisch stelsel te wijten is aan de ver
schrompeling van de sociale en morele 
factoren welke in godsdienstig geloof zijn 
gefundeerdn Binnen de sociale orde 
heeft zich echter een parasitaire 'autono
me' economie ontwikkeld die deze sociale 
orde uitholt. Slechts omdat de sociale orde 
veilig bijeen gehouden werd door aile 
waarden en instituties die uit altru'lsme 
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en samenwerking voortkomen, aldus 
Schumpeter, is een economisch systeem 
dat gedreven wordt door 'welbegrepen 
eigen belangen' mogelijk. Als de orde 
door een overheersing van zo'n type eco
nomie wordt ondermijnd dan gaat het oak 
met de economische ontwikkeling fout. De 
zin ervan valt weg. De parasitaire geldeco
nomie atomiseert de bevolking, zij bevor
dert het zich terugtrekken uit bindende 
relaties met anderen, aldus Nisbet. Zelfs 
de uit het christendom overgebleven 
waarden zoals trouw, naastenliefde, roe
pingsbesef, rechtvaardigheid en opoffe
ring worden allengs kaler en doodser door 
de zure regen van de secularisatie. De 
instituties verliezen hun missie, hun zin en 
identiteit. Daardoor gaan de waarden en 
symbolen die door deze instituties worden 
onderhouden en overgedragen, verloren. 
Overeenstemming tussen de deelgenoten 
wordt zo onbereikbaar en maakt automa
tisch plaats voor polarisatie tussen men
sen en groepen die meer dan ooit elkaar 
trachten te benutten voor hun eigenbelan
gen. En wat betreft het arbeidsethos: 'nu 
moeten we in de samenleving wei doen 
wat we oorspronkelijk, om godsdienstige 
redenen, wllden' aldus Dekker en, con
form Webers stelling: 'de puritein wllde 
mens van het beroep zijn, wij moeten het 
zijn' .14 Komt zo door de secularisatie de 
vrijheid van de persoon er niet te bekaaid 
af? Is door die secularisatie sprake van 
een culturele regressie vanwege de ver
smalling van aile waarden tot nut? En is zo 
het begrip groei of vooruitgang zelf niet 
heel onduidelijk geworden? 

Economische groei, secularisatie en 
wat dan? 
In de Herald Tribune verscheen onlangs 
een artikel van een voormalige minister 
van buitenlandse handel van Japan, Nao-

13. Z1e Nisbet o.c 
14. G Dekker. 'Waarom IS een betaalde baan 1n onze sa

menlevlng zo belangnJk , C August11n ea. o.c., 137 e v. 

395 



hiro Amaya. 15 Hij wees erop dat het Ja
panse inkomen per hoofd van de bevol
king, voor velen de index voor ontwikke
ling, inmiddels gelijk is aan het Amerikaan
se; dat Japan het grootste handelsover
schot heeft en verreweg de grootste 
geldschieter ter wereld is. Te goed om 
waar te zijn. Maar nu de massale behoef
ten ruimschoots bevredigd zijn moeten we 
gaan denken over de zin van het Ieven, 
aldus Amaya. Maar helaas hebben we 
geen steun van de religie die voorheen in 
vaste regels voorzag, er is geen charisma
tische Ieider zoals de keizer voor de Twee
de Wereldoorlog en toch staan we voor de 
vraag 'Waar gaan we heen en waarom?' 
De ex-minister gaat voort met: 'Nu de 
goden dood zijn en het materialisme aan 
de macht is, zijn de Japanners op drift op 
een niet in kaart gebrachte zee, zonder 
moreel kompas. We zullen spoedig ont-
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dekken dat het bereiken van een bruto 
nationaal produkt van 1 000 miljard dollar 
kinderspel was vergeleken met de schep
ping van een waardensysteem voor het 
post-industriele Japan.' Een noodsignaal 
van een vooraanstaand Japans econoom. 
Oat verrast ons, vooral omdat wij met af
gunst de Japanse economische groei ga
deslaan. Het Westen schijnt nog niet toe te 
zijn aan zorgen over de stuurloosheid van 
een geseculariseerde maatschappij. Wij 
kijken nog teveel naar het bijprodukt. 

A.M.O. 

15. Naoh1ro Amaya, 'For the new Japan. what comes after 
affluence?'. Herald Tnbune. 19-5-1987 
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Hoe wordt de 
samenleving het best 
ingericht? 

Door S. W Couwenberg. Uitg. Van Gar
cum & camp bv, Assen 1987. Prijs f 25,75. 
1 78 pagina 's. 

Oit boek wordt besproken door prof. dr. 
C.J. Rijnvos. 

De ondertitel van dit werk luidt 'Opstellen 
over institut1onele en ideologische strijd
vragen'. Hiermee wordt beter dan met de 
tltel de inhoud van het boek aangegeven. 
E1genlijk gaat het om een jubileumuitgave 
van het tijdschrift 'Civis Mundi', dat 
onlangs vijfentwintig jaar bestond. In over
eenstemming met de geschiedenis van 
'Civis Mundi' bevat het boek vijf hoofdon
derwerpen. Daarbij gaat op de eerste 
plaats de aandacht u1t naar de Oost/West
verhouding (biz. 6-24). In de ontwikkeling 
van deze verhouding sinds de Tweede 
Wereldoorlog onderscheidt Couwenberg 
vier stadia. De jaren 1945-1950 vormen 
'de periode van bewustwording van het 
conflict en het formuleren van een ant
woord daarop'. Daarna volgde een lase 
van vijftien jaar (1950-1965) met' de koude 
oorlog, waarin het conflict in aile hevigheid 
met niet-militaire middelen wordt uitge-
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vochten'. De peri ode 1965-1975 is geken
merkt door een 'relatieve detente, waarin 
een eerste poging wordt gedaan tot een 
zekere depolarisatie'. Sinds het midden 
van de jaren zeventig is een 'nieuwe pola
risatie tussen beide supermachten' waar
neembaar, die kan worden beschouwd 
als een nieuwe koude oorlog - 'maar van 
de eerste verschilt door een verminderde 
blokdiscipline en een overheersing van de 
machtspolitieke confrontatie'. Couwen
berg interpreteert het Oost-Westconflict 
op een bijzondere wijze. Zo lang wij 
- aldus luidt zijn betoog - onafhankelijke 
staten kennen, zullen wij Ieven in een inter
nationaal systeem met een anarchistische 
structuur dat naar zijn aard polemogeen 
is: 'Die structuur is een permanente bron 
van onderling wantrouwen, spanningen 
en conflicten, die allerminst verdwijnt als 
staten dezelfde ideologie - bijvoorbeeld 
het socialisme - aanhangen ... '. Maar 
die gemeenschappelijke ideologie is wei 

Prof dr C.J. R11nvos (1931) IS hoogleraar algemene econo
mle en openbare f1nanc1en aan de Erasmus Un1versite1t te 
Rotterdam 
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een bindmiddel voor staten in Oost en 
West. 

Het tweede deel van Couwenbergs 
boek is gewijd aan mensenrechten (biz. 
25-51). In zekere zin sluit de behandeling 
van dit thema aan op het eerste onder
werp omdat het verschil in opvatting met 
betrekking tot de mensenrechten in Oost 
en West uitvoerig ter sprake komt. Er is, zo 
stelt Couwenberg, 'nauwelijks een scher
pere uitbeelding van de ideologische te
genstelling tussen Oost en West te vinden 
dan op het terrei n van de mensenrechten'. 
Dit thema wordt op een constructieve wij
ze nader uitgewerkt. Het opnemen van de 
mensenrechten in de Slotakte van Helsinki 
is 'een symbool van de principiele bereid
heid de eerbiediging van de mensenrech
ten voortaan als een integrerend aspect 
van de Oost-West-betrekkingen te erken
nen'. Echter zo lang over de mensenrech
ten in Oost en West zo verschillend wordt 
gedacht zijn de mogelijkheden voor een 
mensenrechtenbeleid naar Westerse op
vatting binnen de communistische wereld 
erg beperkt. Vervolgens komen nog twee 
schema's apart aan de orde. Daarbij gaat 
het op de eerste plaats om een mogelijke 
botsing van grondrechten als een politiek 
keuzeprobleem, zoals bijvoorbeeld in de 
abortuskwestie het geval is. Het tweede 
thema heeft betrekking op relativering van 
particuliere eigendom als grondrecht, 
waarbij Couwenberg in het bijzonder in
gaat op de verwatering van het aandelen
eigendomsrecht. 

ldeologische achtergronden 
Het derde deel van de stu die kreeg als titel 
'ideologische achtergronden' (biz. 
52-104) en dit bestaat uit vier onderdelen. 
Op de eerste plaats beschrijft Couwen
berg de invloed van de ideologie op het 
staatsrecht. Vervolgens confronteert hiJ 
'integraal versus splitsend denken' als 
twee alternatieve denkwijzen in de burger
lijke cultuur. Het integrale denken steunt 
op een 'een-dimensionaal mens- en we
reldbeeld' in het kader van een polarisatie 
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zoals individualisme tegenover collectivis
me. Het is opmerkelijk dat een duidelijke 
omschrijving van het splitsend denken 
ontbreekt. Couwenberg volstaat ermee 
dat als reductionistisch-analytisch aan te 
duiden. Op de derde plaats gaat de aan
dacht uit naar 'religie en secularisatie', 
hetgeen uitmondt in de verklaring van de 
auteur dat hij uitgaat 'van een religieus 
oervertrouwen in een universele goddeliJ
ke geest, die het heelal bestiert op een 
vaak ondoorgrondelijk en paradoxale wij
ze'. Het derde deel wordt afgesloten met 
een beschouwing over 'realisme en mora
lisme in buitenlandse politiek'. Daarbij 
confronteert Couwenberg in het bijzonder 
het Amerikaanse moralisme met het Euro
pese realisme. 

Het vierde dee I heeft als titel 'problem en 
der democratie' (biz. 105-14 7). Achter
eenvolgens gaat hierbij de aandacht uit 
naar de naoorlogse politieke vern1euwing 
in ons land, de betekenis van het schema 
links/rechts in de ontwikkeling van de mo
derne democratie en het referendum. Wat 
dat laatste onderwerp betreft concludeert 
Couwenberg 'dat onze politieke cultuur, 
zoals die zich sinds de jaren zestig ontwik
keld heeft in de richting van een partij
democratie als algemeen aanvaarde poli
tieke doelstelling, rijp is voor toepassing 
van dit oerdemocratische instituut'. 

In het vijfde deel (biz. 148-157), dat als 
titel 'Nationaliteitsproblemen' kreeg, komt 
het vraagstuk van de etnische minderhe
den en het nieuwe racisme aan de orde. 
Daarbij verweert Couwenberg zich tegen 
de aantijging dat hij onze nationale cultuur 
bedreigd zou achten door het optreden 
van minderheidsgroepen. 

De veelkleurigheid van de bundel is een 
gevolg van de gekozen werkwijze; het 
werk is samengesteld uit reeds eerder ge
publiceerde, maar wei bewerkte artikelen 
in 'Civis Mundi', de 'lnternationale Specta
tor' en andere tijdschriften. Daarom biedt 
het werk geen duidelijk en concreet ant
woord op de vraag hoe de samenleving 
het best kan worden ingericht. De bundel 
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bevat een aantal beschouwingen random 
dit thema. Rekening houdende met deze 
beperkende eigenschap verzorgde Cou
wenberg een alleszms lezenswaardige 
studie. 

Chr~sten Democrat1sche Verkenn,ngen 9/87 399 



Kuyper-tentoonstelling in Maassluis en Amster
dam 

Ter gelegenheid van de 150e geboortedag van Abraham Kuyper op 29 
oktober 1987 zal door het Gemeentemuseum van Maassluis ( Kuypers geboor
teplaats) en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Prote
stantisme (1800-heden) van de Vrije Universiteit een tentoonstelling worden 
georganiseerd die een overzicht geeft van Ieven en werk van Kuyper. 

De tentoonstelling is van 29 oktober tot 24 december 1987 te bezichtigen 
in het Gemeentemuseum van Maassluis, en daarna van 4 januari tot 12 februari 
1988 in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

De tentoonstelling wordt op donderdag 29 oktober geopend met een 
bijeenkomst in de Grote Kerk te Maassluis, waar het woord zal worden gevoerd 
door de burgemeester van Maassluis, de heer J. van Es, de historicus dr. G. 
Puchinger (openingsrede) en de rector-magnificus van de Vrije Universiteit, 
prof. dr. C. Datema. Het hoofd van het Historisch Documentatiecentrum, dr. 
J. de Bruijn, zal het eerste exemplaar van de catalogus (een beeld-biografie 
over Ieven en werken van Kuyper) aanbieden aan de minister-president, drs. 
R.F.M. Lubbers. 

Aansluitend zal de minister-president een plaquette onthullen op de 
plaats waar vroeger het geboortehuis van Kuyper heeft gestaan. Vervolgens 
kan de tentoonstelling worden bezichtigd. 

Belangstellenden voor de tentoonstelling op 29 oktober te Maassluis 
kunnen zich telefonisch opgeven bij het Historisch Documentatiecentrum (tel. 
020-5484648) en het Gemeentemuseum (tel. 01899-13813). 
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Column 

Prof. dr. AG. Weiler 

Meten met twee maten 

In de memorie van antwoord met betrek
kmg tot wijziging van de artikelen XIII en 
XIV van de Wet op het Wetenschappelijk 
Onderwijs (rljksbijdrage wetenschappelijk 
theologisch onderwijs) (stuk 19011, ont
vangen 1 JUii 1987) releveert de minister 
van Onderwijs en Wetenschappen W.J. 
Deetman de ontwikkelingen aangaande 
het voornemen van het Humanistisch Ver
bond in samenspraak met de Rijksuniver
sitelt te Utrecht een experimentele studie
richting humanistiek in te stellen. Nadal 
het College van Bestuur van genoemde 
universiteit had besloten geen medewer
ktng aan de totstandkom1ng van die stu
dierichting te geven, vroeg het Humanis
tisch Verbond voor zijn ambtsopleiding 
een aanWIJZing aan krachtens artikel 218 
WWO, en werd de Stichting Humanistisch 
lnstituut voor Wetenschappelijk Onderwijs 
en Onderzoek (H.I.W.O.O) opgericht, 29 
mei 1986. Adviezen over deze aanvraag 
1ngewonnen biJ de Onderwijsraad, de unl
versiteiten en de bestaande theologische 
hogescholen (thans deels ook universitei
ten geheten), waren zonder uitzondering 
terughoudend, zo deelt de minister mee. 
En toch meent hij dat, indien aan de in de 
adviezen genoemde bezwaren tegemoet 
wordt gekomen, het Humanistisch Ver
bond ten behoeve van zijn ambtsoplei
dtng in aanmerking komt voor een rijksbij-
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drage, en wei op voet van gelijkheid met 
de integrale ambtsopleidingen van de 
kerkgenootschappen in Nederland 
(Rooms Katholieke Kerk, Gereformeerde 
Kerken, Christelijke Gereformeerde Ker
ken en andere). In de aangeboden Nota 
van Wijziging wordt dan ook gesteld, dat 
de f1nanciele verhouding tussen de staat 
en het Humanistisch Verbond, met het 
oog op een mogelijke aanwijzing van de 
Stichting HIWOO als universiteit, regeling 
behoeft: de Stichting kan op voet van ge
lijkheid met de andere bijzondere aange
wezen instellingen van wetenschappelijk 
theologisch onderwijs rekenen op een 
rijksbijdrage, indien zulk een aanwijzing 
geschiedt. 

In deze Nota van Wijziging wordt der
halve wetenschappelijk theologisch en 
wetenschappelijk levensbeschouwelijk 
onderwijs gelijkgesteld; de aanhef en de 
considerans worden dan ook aangepast 
om het levensbeschouwelijk humanistisch 
onderwijs onder de werking van de wet te 
kunnen brengen. 

Opmerkelijk is dan, dat tegelijkertijd in 
diezelfde memorie van antwoord een sub
sidiering van islamitische, boeddhistische 
of hindoelstische opleidingen wordt afge
wezen. Er wordt ook voor hen geen 'in
dien ... -plaats' gereserveerd in de wet als 
voor de Stichting HIWOO. De minister 
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vindt dat voor deze genootschappen een 
afzonderlijke samenspraak tussen rege
ring en parlement, en derhalve een apart 
wetsvoorstel is vereist, omdat het huidige 
wetsvoorstel slechts de formele grondslag 
beoogt te leggen voor het huidige stelsel 
van subsidies voor het kerkelijk ambt. 

Oat hier met twee maten wordt gemeten is 
duidelijk. Als we even afzien van het feit of 
er ja dan neen een aanvraag tot aanwij
zing krachtens artikel 218 is ingediend, 
kunnen we het volgende stellen. Het Hu
manistisch Verbond is geen kerkgenoot
schap; de bedoelde opleiding is er niet 
een voor een kerkelijk ambt. De in het 
vooruitzicht gestelde gelijkberechtiging 
met theologische opleidingen voor een 
opleiding die uitdrukkelijk niet-theologisch 
is, en uitgaat van een genootschap dat 
athe"istisch is en dus geen 'woord over 
God' heeft, is wei heel wrang voor die 
kerkelijke ambtsopleidingen. Het seculier 
karakter van de staat noopt kennelijk tot dit 
soort tegenstrijdige gelijkheden in behan
deling. Maar dat dan gelovige gemeen
schappen die wei een eigen theologie 
hebben worden buitengesloten van de 
wet, komt merkwaardig discriminerend 
over. Waarom krijgt dit wetsvoorstel niet 
een algemene strekking, en wordt in een 
regeling van de status quo een 'indien .. 
plaats' gecreeerd voor een specifiek rela
tief klein genootschap? 

De overheid dient godsdienst en le
vensbeschouwing, kerkgenootschappen 
en genootschappen op geestelijke grand
slag gelijk te behandelen op die terreinen 
waar overheid en (kerk-)genootschappen 
elkaar treffen, zoals bij de ambtsopleidin
gen, de geestelijke verzorging en dergelij
ke. De overheid zal zich van een inhoude
lijk oordeel over de (kerk-)genootschap
pen moeten onthouden, en algemene cri
teria moeten ontwikkelen terzake van 
steunverlening. Ten behoeve van de rege
ring werkt een commissie van advies hier-
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aan. Waarom loopt de Nota van Wijziging 
op de bevindingen van deze commissie 
vooruit, en wordt voor het Humanistisch 
Verbond alvast een 'indien ... -plaats' ge
reserveerd? 

Meent de minister soms, dat de nieuwe 
stichting gemakkelijk aan de te stellen 
eisen voor wat betreft de inrichting van het 
onderwijs zal kunnen voldoen? Zo een
voudig ligt dat niet. Krachtens de wet moe
ten protestantse en katholieke aangewe
zen instellingen voor wetenschappelijk 
theologisch onderwijs zich richten naar de 
regelingen van de Vrije respectievelijk de 
Katholieke U niversiteit voor hun theologi
sche faculteiten (artikel 225 WWO). Maar 
het is niet aan te nemen, dat het HIWOO 
zich aan deze normstelling zal willen on
derwerpen! Waar moet een studierichting 
humanistiek van een bijzondere instelling 
ex artikel 223 WWO zich dan op richten? 
Het Academisch Statuut kent die studie
richting niet; er is geen natuurlijke pendant 
aan een gewone universiteit te vinden. 
Hoort de studierichting dan thuis bij de 
wijsbegeerte? Of bij de sociale weten
schappen? Maar wat moet levensbe
schouwelijk genormeerd onderwijs in de 
kring van wetenschappen, die uitdrukke
lijk zonder expliciete levensbeschouwelij
ke vooronderstelling willen werken? 

De christelijke theologie heeft als weten
schap een traditie van zo' n negenhonderd 
jaar, en kent een eigen ontwikkelingsdy
namiek ondanks haar voortdurende nor
mering op het Woord Gods in de Bijbel. 
Waar vindt de humanistiek als weten
schap haar norm, en welke wetenschaps
traditie wordt aangesproken. 

Vragen die beantwoord zouden moeten 
zijn, alvorens de minister zijn 'indien. 
plaats' uitreikt. 
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Dr. D. Post 

Het 'teveel' in de 
gezondheidszorg 

De vraag naar gezondheidszorg is onein
d!Q. Oak de aanbieders komen nauwelljks 
tot beheersing. Die zal moeten komen van 
de overheid en de financiers van de zorg. 
Onder andere door opheffing van de con
tracteerplicht voor ziekenfondsen. 

De heer A. was drieenveertig jaar. Hij was 
als verkoopmanager werkzaam bij een 
groot bednJf. Regelmatig bezocht hij de 
huisarts omdat ziJn bloeddruk altijd een 
beetje aan de hoge kant was. Op een 
gegeven moment kwam hij met het ver
haal dat hiJ wat druk op ziJn borst voelde. 
Er werd een cardiogram gemaakt nadat 
de hu1sarts hem u1tgebreid had onder
zocht: geen afwijk~ngen. De patient voelde 
z1ch niet gerustgesteld en kwam telkens 
weer terug om een nieuw card1ogram te 
Iaten maken. Aan zijn wens werd telkens 
gehoor gegeven. Er werden geen alarme
rende zaken aangetroffen. Op een be
paald moment drong de patient aan op 
een verwiJzing naar de specialist Deze 
deed aile onderzoekingen opnieuw. Uit
gebreid werden laboratorium, rbntgenaf
dellng en functieafdeling 1ngeschakeld. 
Zelfs een hartcathetensatie werd verricht. 
Ondertussen werd de patient steeds ner
veuzer er zou loch echt wei iets aan de 
hand zijn, anders zou er niet met groot 
mater1eel worden uitgerukt. 
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lnmiddels had hij zijn werk gestaakt: hij 
voelde zich ziek en was zo met zijn ziekte 
bezig dat hij zich niet op zijn werk kon 
concentreren. 

Aile onderzoekingen wezen echter niets 
uit. De cardioloog vertelde hem dat zijn 
hart goed was, hoewel het misschien iets 
minder krachtig klopte dan vroeger. Er 
zou misschien een hele Iichte vernauwing 
van de kransslagader aanwezig zijn maar 
dat had geen enkele consequentie. Door 
deze uitslag was de heer A. niet gerust
gesteld, integendeel, hij hield aileen de 
woorden van de cardioloog vast die gin
gen over de mindere lunette van het hart 
en de vernauwing van de kransslagader. 

Als huisarts kreeg ik de gegevens waar
uit bleek dat medisch gezien de man vol
komen gezond was. De cardioloog had 
met zijn opmerkingen loch een verklaring 
willen geven voor de klachten. lk was er 
van overtuigd dat deze klachten van ner
veuze aard waren maar kon dit niet meer 
met de patient bespreken omdat hij zich 
totaal had gefixeerd op de uitspraken van 
de cardioloog. 

De heer A. is n1et weer aan het werk 

Dr 0 Post (1939) IS ekhu•sarts en !hans advtserend genees
kundtge van het Regtonaal Ztekenfonds Zwolle Tevens 
heeft htJ rneegewerkt aan het Wl-rapport 'Zorgvernreuwtng 
door structuurverandenng' 
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gekomen, invalide door de gedachte aan 
een vermeende hartkwaal. 

ledere huisarts en elke specialist heeft 
tientallen van deze patienten die z1ek ge
worden zijn doordat niet op de juiste wiJze 
op de klacht is ingegaan, omdat met te
veel zorg wordt gereageerd op een vraag 
van een patient. T eveel aan medische 
zorg, soms voortkomend uit een teveel 
aan eisen en vragen van een patient, is 
een probleem dat in de Westerse Ianden 
zo langzamerhand wordt herkend. Het 
leidt niet aileen tot een explosie van kosten 
in de gezondheidszorg, maar het heeft 
ook consequenties ten aanzien van het 
arbe1dsverzuim. Tevens bedreigt het het 
geluk van mensen. 

Niet aileen in ons land onderkennen we 
dit teveel aan gezondheidszorg, maar ook 
in de Ianden om ons heen zien we in de 
literatuur tekenen die wijzen op een over
daad aan zorg. 

In dit artikel wil ik het teveel aan gezond
heldszorg beschrijven vanuit verschillen
de aspecten. Aan het eind van het verhaal 
geef ik de politieke consequenties van de 
vaststelling dat we met een teveel aan 
gezondheidszorg te maken hebben. 

Definities 
In het kader van een vaststellmg van een 
'teveel' aan gezondheidszorg wil 1k een 
drietal begrippen onderscheiden. 
1 Overconsumptie. Hieronder versta ik 
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naar de dokter. 
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een teveel aan vraag naar gezond
heidszorg. De bevolking gaat te snel 
naar de dokter en eist steeds meer ge
specialiseerde onderzoekingen. 

2 Over-care. De dokter gaat te snel in op 
de vraag van de patient en neemt te 
veel de zorg over. Er is een teveel aan 
zorgverlening 

3 Over-servicing. De medische stand rea
geert op vragen van de patient in een te 
grote mate met het doen van onder
zoekingen of behandelingen. 

Deze drie begrippen differentieren het te
veel aan zorgverlening in twee catego
rieen namelijk de act1viteiten van patienten 
en de activiteiten van de medische stand, 
de artsen en de ziekenhuizen. Teveel aan 
zorgverlening heeft een oorzaak, maar 
ook een gevolg. In het kort w1l ik op deze 
zaken ingaan, waarbij ook ter sprake zal 
komen op welke wijze we een teveel aan 
zorg kunnen vaststellen. Als laatste onder
werp zal ook een suggestie worden gege
ven op welke wijze we het 'teveel' zouden 
kunnen terugdringen. 

Overconsumptie 
In het onderzoeksrapport van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (1986) werd aan
getoond dat een goede gezondheid voor 
de geenqueteerden het hoogst scoorde. 
Zei 1n 1966 nog 35% dat gezondheid het 
belangrijkste was in het Ieven, in 1986 
vond 52% van de bevolking dit het aller
voornaamste Een goede gezondhe1d IS 

steeds belangr1jker geworden. Met de 
vaststelling hiervan IS ook de gezond
heldszorg steeds belangrijker geworden. 

Er is een toename te constateren aan 
patienten die de dokter bezoeken en voor
al een toename aan mensen die in zieken
huizen worden opgenomen. Dit heeft niet 
aileen te maken met een verminderde tole
rantie ten opzichte van klachten en een 
verminderde zelfzorg, maar ook met de 
toegenomen mogelijkheden van de ge
neeskunde. Men meent dat alles repareer
baar is. Vele malen hoorde ik als hu1sarts 
dat het tegenwoordig toch niet meer nod1g 
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is om pijn te hebben: de geneeskunde 
was toch in staat om de patient pijnvrij te 
krijgen' 

We zien dit ook in het verhaal van de 
hierboven beschreven patient hij had 
vage pijn en accepteerde niet dat dit wei 
eens kon komen door een te grote stress. 
Hierbij kwam dan bovendien de angst 
voor een hartafwijking, die tot een grotere 
consumptie aanleiding gaf. Het geloof in 
het heilbrengend effect van de genees
kunde is bijna onbegrensd! Er zijn nog 
maar enkele tekenen die wijzen op een 
dalend geloof. Deze tekenen zijn de opko
mende alternatieve geneesku nde en de 
hier en daar grotere zelfzorg zich uitend 
biJVOorbeeld in een gezondere leefwijze. 1 

Echter het consumentisme in de ge
neeskunde viert hoogtij: men heeft recht 
op gezondheidszorg en laat dat recht gel
den in het eisen van een zo veel mogelijk 
aan zorgverlening. Zo nu en dan lijkt de 
gezondheidszorg op een winkel u vraagt 
en wij leveren. 

Een ding is zeker de vraag naar ge
zondheidszorg is onbegrensd en zal kun
nen leiden tot een onbeheersbare groei, 
wanneer er geen beheersmechanismen 
worden gebruikt. 

Overcare en overservicing 
Vanuit de aanbodzijde is gereageerd met 
ruime mogelijkheden. Of is het misschien 
toch andersom? Heeft het steeds maar 
groeiend aanbod de vraag gestimuleerd? 
lk denk dat het dit laatste is de genees
kunde kan steeds meer en laat dit ook 
weten aan de bevolking. Sinds de Tweede 
Wereldoorlog is de groei enorm geweest. 
Er zijn veel meer artsen gekomen die 
steeds meer onderzoekingen verrichtten 
en steeds meer behandelingen uitvoer
den. Met elkaar hebben wij als artsen de 
bevolking te verstaan gegeven, dat wij de 
nieuwe heilbrengers zijn. 
De Rotterdamse hoogleraar Vander Maas 
schreef in 1984 in de Volkskrant 'Het 
aantal mensen met een intacte blinde
darm, galblaas, baarmoeder of met een 
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onbehandelde ziel is omgekeerd evenre
dig aan het aantal specialisten op dat ge
bied' 2 

Wanneer we kijken naar het aantal ver
richtingen dan toont een onderzoek van 
Starmans aan dat er sinds 1975 in het 
aantal laboratoriumbepalingen een groei 
1s geweest met een factor drie 3 

Het aantal verrichtingen bij chirurgen is 
thans bijna twee maal zo hoog dan tien 
jaar geleden, terwijl het aantal verwezen 
patienten is gedaald. Dit beeld zien we ook 
biJ de orthopeed. Bij de cardioloog zien we 
thans zes maal zoveel verrichtingen dan 
tien jaar gel den terwijl het aantal verwezen 
patienten slechts anderhalf maal zo groat 
is. Een flinke stijging heeft zich ook voorge
daan bij de rbntgenoloog. Werden er in 
1975 bijna 75 miljoen foto's gemaakt, 
thar.s is dat bijna 128 miljoen, terwijl het 
aantal verzekerden niet is toegenomen. 
Wei steeg het aantal rbntgenologen van 
358 tot 553. 

We zien hier dus een zeer sterk stijgend 
gebruik van de medische zorgverlening, 
hetgeen nog niet direct wil zeggen dater 
een over-gebruik is. Het is natuurlijk wei 
een bepaald signaal. 

Vanuit eigen onderzoek bij het Regio
naal Ziekenfonds Zwolle4 en vanuit onder
zoek verricht door Mokkink5 komen signa
len die wijzen in de richting van overcon
sumptie. Mokkink stelde vast dat huisart
sen die veel patienten verwijzen naar zie
kenhuizen juist mensen verwijzen met 
vage klachten of Iichte afwijk1ngen. Deze 
mensen komen onterecht in het medisch 
circuit. Huisartsen, die veel medicijnen 
voorschrijven, geven medicijnen uit groe
pen geneesmiddelen die als ongerichte, 
aspecifieke middelen moeten worden ge
typeerd. Wanneer aile huisartsen in Ne
derland gerichter zouden werken, zou dit 
f 2 miljard in kosten besparen. Eigen on
derzoek bevestigt deze bevindingen. Er 
zijn grate verschillen tussen artsen. Zo 
verwijst de hoogste verwijzer in ons werk
gebied drie maal zoveel patienten naar het 
ziekenhuis dan de laagste en schrijft de 
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arts die het meeste voorschrijft vijf maal 
zoveel geneesmiddelen voor als degene 
die het minste voorschrijft. Bij de penicilli
ne was tussen de hoogste en de laagste 
voorschrijver zelfs een verschil van een 
factor drieentwintig aantoonbaar! Er wor
den teveel mensen verwezen en er wor
den teveel medic1jnen voorgeschreven. 

Ook specialisten Iaten grote verschillen 
zien. Zo worden er bij een bepaald zieken
huls bij een bepaalde specialist twee maal 
zoveel mensen opgenomen als bij een 
andere zonder dat daarvoor, gezien de 
ernst van de afwijkingen, reden toe is. Ook 
worden bijvoorbeeld in het ene z1ekenhu1s 
meer operaties gedaan dan in het andere. 
Zo stelde Constandse in Amerika vast dat 
22% van de baarmoederoperaties en 
14% van de galblaasoperat1es onnod1g 
gebeurde6 

Een van de gevolgen van de steeds 
maar stijgende hoeveelheid onderzoekin
gen is het feit dat er ook steeds meer 
schadelijke bijwerkingen kunnen optreden 
de zogeheten iatrogene ziekten (iatros = 
arts, gene = veroorzaakt door). Over 
deze ziekten of schade als gevolg van het 
medisch handel en is nog nauwelijks syste
matisch onderzoek verricht. In mijn boek 
over dit onderwerp geef ik een overzicht 
van de omvang en de aard van deze 
problematiekl Vast staat dat door de toe
genomen mogelijkheden er veel meer 
mensen in het ziekenhuis belanden door 
een verkeerde handelwijze van artsen, 
door geneesmiddelenbijwerkingen en 
door onjuiste opmerkingen Freeling wijst 
in zijn artikel over 'overcare - the damage 
caused by doctors' juist op dit laatste: de 
arts meent toch een verklaring te moeten 
geven en zegt dan dat er toch wei iets 
gerings is gevonden.s De hierboven be
schreven patient is een duidelijk voor
beeld hiervan hij is invalide geworden 
doordat men niet duidelijk heeft gezegd 
dat hij lichamelijk gezond was. 

In een magistraal artikel beschrijven Me 
Intyre en Popper nog eens hoe nuttig het 
voor de arts is om naar het eigen werk te 
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kijken9 'Mistakes occur in medicine as in 
other walks of life', maar pak dit aan om 
van die fouten te leren, zo stellen ze. Juist 
diegene is autoriteit, die erkent dat hij niet 
alles weet en feilbaar is. Ons nieuwe princi
pe moet zijn dat we dienen te leren van 
onze fouten, zodat we ze in de toekomst 
kunnen vermijden. 

Oorzaken van overcare en overservi
cing 
Mijers schrijft dat artsen bevrediging vin
den in handelingen die ze goed in de 
vmgers hebben, hetgeen tot overgebruik 
van onderzoeken en behandelingen 
leidt. 1 o En artsen hebben een soort vrijblij
vendheid waardoor ze alles kunnen doen 
wat ze zelf denken dat ze moeten doen. 
Hampton wijst er dan miJns inziens terecht 
op dat het het probleem is dat artsen 
teveel verwachten van hun handelingen. 
Er moet een eind komen aan wat hij noemt 
de 'clinical freedom' .11 Behalve deze oor
zaken die als negatief zouden kunnen 
worden getypeerd bestaat ook bij artsen 
het gevoel dat men alles moet proberen 
om zover mogelijk te komen: de patient 
moet worden geholpen met aile middelen 
dieter beschikking staan. 

Bovendien speelt een heel belangrijke 
rol dat men de meeste zekerheid dient te 
verkrijgen: alles moet worden uitgesloten 
om maar niets over het hoofd te zien. Men 
noemt dit defensieve geneeskunde. Heel 
recent wordt in een onderzoek beschre
ven dat deze defensieve geneeskunde 
erg veel kost met name omdat de aanspra
kelijkheidsverzekeringen steeds meer pre
mie vragen. 12· 13 

Defensieve geneeskunde wordt steeds 
meer oak door de patient geeist, men wil 
steeds meer technologie. Greep en Van 
Gelder wijzen er terecht op dat rneer dia
gnostiek niet automatisch een betere dia
gnostiek inhoudt: soms is de patient meer 
gebaat bij abstineren, niets doen is nogal 
eens beter dan ingrijpen. 14 Echter niets 
doen is totaal tegenstrijdig aan de aard 
van het medisch handelen. Onze gewoon-
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teals artsen is iets te doen. VanEs schreef 
dat de gewoonte om patienten in het zie
kenhuts op te nemen zonder kritisch hier
over nate denken, schadelijk kan zijn. 15 

Behalve de defensieve geneeskunde 
waardoor een toename aan onderzoekin
gen te verklaren is, werkt ook de honore
nngsstructuur van hu1sartsen en specialts
ten het 'meer doen' in de hand. Huisartsen 
hebben een abonnementssysteem en 
hebben er baat bij om patienten te verwiJ
zen, dat Ievert vrije tijd op. Specialisten 
worden per verrichting betaald en willen 
dus zoveel mogelijk doen om hun inko
men te vergroten. In hoeverre deze hono
renng bijdraagt aan de toename van het 
aantal verrichtingen is niet duidelijk. Wei is 
zeker dat deze honoreringsstructuur niet 
u1tnodlgt om de hoeveelhe1d vemchtlngen 
te beperken. 

De gezondheidszorg beheersen? 
Het zal dutdelijk zijn dat wij zullen moeten 
komen tot beheersingsmechanismen. De 
vraag naar gezondheidszorg is one1nd1g. 
Hieruit zal nooit enige vorm van beheer
sing mogel1jk zijn. Ook aanbieders zullen 
niet tot beheersing komen omdat ze er 
nauwelijks belang bij hebben. De beheer
stng zal moeten komen van de overheid 
en de financiers van de zorg. De overheid 
dient voor de beheersing kaders aan te 
geven waarbinnen de financiers maatre
gelen kunnen nemen. De politiek zal in
strumenten moeten aangeven om de 
overservicing, de overcare en ook de 
overconsumptie te beperken. 

Op dit moment hebben ziekenfondsen 
de plicht om met iedere medewerker een 
contract te sluiten en alles wat hij doet te 
betalen: men kan noch sturen met de in
stroom van aanbieders van de zorg, noch 
met produktieafspraken. 

Op welke wijze zouden overcare en 
overservicing kunnen worden bestreden? 
In de eerste plaats dient uitgebreide infor
matte over het handelen van de medewer
kers te worden verzameld en op verant
woorde manier te worden geinterpre-
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teerd. BiJ vele ziekenfondsen is dit moge
lijk Men kan een teveel aan produktie 
duidelijk opsporen. Op dit punt zouden 
ziekenfondsen de mogelijkheden moeten 
hebben om met de artsen afspraken te 
maken. Wanneer geconstateerd wordt dat 
iemand veel meer doet dan gebruikelijk is 
in de kring der beroepsgenoten dan moet 
het mogelijk zijn om in elk geval dit 'teveel' 
niet te honoreren. 

Een tweede punt moet zijn dat zieken
fondsen ontheven worden van de contrac
teerpltcht. Als er teveel aan artsen zijn in 
een bepaalde regio moet het ziekenfonds, 
om overproduktie te voorkornen kunnen 
weigeren om nog meer artsen in dat ge
bied te contracteren. Aanbod verhoogt de 
vraag en via aanbodregulatie kan men 
komen tot beheersing van de hoeveelheid 
gezondheidszorg. 

Een derde punt zal moeten zijn dat de 
honoreringsstructuur dient te worden ge
wijzigd. Huisartsen zullen moeten worden 
gestimuleerd om meer thuis te doen, niet 
te snel te verwijzen, terwijl bij spectalisten 
een abonnementachtig karakter in de ho
norering dient te worden gebracht. Prak
tisch kan dit door een bedrag per patient 
per jaar te geven, waann aile onderzoekin
gen zijn begrepen. De verrichtingen wor
den dus niet meer afzonderlijk gehono
reerd. 

Een heel belangrijk punt dient te zijn dat 
het onderzoek naar overservicing wordt 
gestimuleerd. In Australie heeft men com
missies in het Ieven geroepen om deze 
overservicing te bestuderen en terug te 
dnngen. Artsen waarbij overservicing 
wordt geconstateerd worden bezocht 
door die commissies en met hen wordt 
een strategie besproken om het teveel 
terug te dringen. 

Naar de kant van de vrager van de zorg, 
naar de zijde van de consumptie dient 
tevens serieus te worden gekeken. Over
weging verdient om via een eigen bijdra
gesysteem de patient meer bewust te rna
ken van de kosten van de gezondheids
zorg. Aan de andere kant dient ook te 
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worden overwogen dat n1emand de dupe 
mag worden van een eigen bijdragesy
steem: de gezondheidszorg dient voor 
iedereen toegankelijk te blijven. Een bete
re voorl1chting over zelfzorg, over de be
perkingen van de geneeskunde, over de 
iatrogene ziekten en over een eigen in
breng van de patient bij de arts (een bete
re communicatie) zou tot een verminde
ring van de vraag kunnen bijdragen. 

Is het mogeliJk om het teveel aan ge
zondheidszorg terug te dringen? Het zal 
wei moeten om de nieuwe ontwikkelingen 
te kunnen betalen, om de meerkosten van 
de vergrijzing te kunnen opvangen en om 
de meest ernstige patienten die zorg te 
geven waarop ze recht hebben. Een geza
menlijke inspanning is nodig. Echter de 
politiek zal beheersing mogelijk moeten 
maken door de regelgeving in d1e zin te 
WIJZigen. 

Het CDA en de beheersing van kosten 
In het begin van dit Jaar is het CDA-rapport 
·zorgvernieuwing door structuurverande
ring' verschenen. 16 Het meest essentiele 
van dit rapport is dat we in de gezond
heidszorg niet aileen moeten k1jken naar 
een reductie van kosten, maar dat we 
vanuit onze uitgangspunten een andere 
weg moeten inslaan met die gezondheJds
zorg. In het kader van het door mij be
schreven onderwerp is belangrijker dat 
kostenbeheersing zou moeten worden 
verkregen vanuit het besef dat er een 
goed rentmeesterschap is vereist. De 
mens, zowel de patient als de arts, dient 
verantwoord om te gaan met de middelen. 
Een 'teveel' is dus tegen dit principe. Er IS 
dan sprake van verspilling en verspilling 
leidt tot een nog grotere schaarste. 

De opvattingen die in ons rapport zo 
sterk worden verdedigd, namelijk de ver
schuiving van de zorg naar de zo laag 
mogelijke echelons, passen in mijn visie 
dat we het 'teveel' met krachtige middelen 
moeten terugdringen. Hulp aan mede
mensen op niet-professionele basis zal 
voorkomen dat er teveel wordt gedaan. 
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Mantelzorg en zelfzorg bevorderen het 
verantwoord gebruikmaken van de ge
zondheidszorg. 

In het rapport wordt gesteld dat 
capac1teitsbeheersing met optimale be
nutting van belang is. Aile teveel aan bed
den en z1ekenhuizen zal worden afge
bouwd. Tevens stelt het rapport ook dat 
oneigenlijk gebruik van volksgezond
heidsmiddelen dient te worden tegenge
gaan. 

Het bl1jft van belang om als CDA nauw
keurig te letten op een rechtvaardige ver
deling van de volksgezondheidsmidde
len. Een aspect h1ervan is dat we dan 
verspilling moeten opsporen, bestrijden 
en misschien ook moeten bestraffen. Be
heersingsinstrumenten zullen hiervoor 
moeten worden aangereikt aan financiers 
en aan inspecties van volksgezondheid. 
Het verschaffen van het recht om beheers
~nstrumenten te gebruiken is een taak voor 
de politiek. 
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Gesch1eden1s 

Dr. J.M.M.J. Clerx 

KVP en PvdA en het 
naoorlogse 
economische beleid 

De economische politiek van KVP-minister 
Van den Brink werd beheerst door doel
matighetdsoverwegingen en geinspireerd 
door het subsidiariteitsbeginsel. Ten tijde 
van de kabinetten-Drees stand de ideo/o
gle achter de economische politieke op
vattingen van de parttjen centraal. 

De discussie tussen het CDA en de PvdA 
over de rol van de overheid in de economi
sche politiek, concentreert zich rond de 
mate waarin economische politiek cen
traal moet worden gestuurd. Terwijl het 
CDA een genormeerde vrije markt econo
mie voorstaat, wenst de PvdA meer na
druk op de centrale stu ring van het econo
mlsche Ieven. 

Het huidige no-nonsens beleid van het 
kabinet-Lubbers in de jaren tachtig opteert 
voor een terugtredende overheid, maar 
de PvdA blijft voorstander van handha
ving van die overheidsinvloed 

De grondslag voor de thans gevoerde 
economische politiek werd gelegd door 
de KVP-minister van Economische Zaken 
Van den Brink in het kabinet-Drees-Van 
Schaik (1948-1951 ). ZiJn politiek werd ook 
toen vooral bestreden door de PvdA. Ge
geven de huidige opvattingen van CDA en 
PvdA over de aard van de te voeren eco
nomische politiek, hebben de discussies 
die toen werden gevoerd rond een aantal 
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hoofdthema's binnen de economische 
polit1ek, ook nu nog actualiteitswaarde. 

Uitgangspositie 
Gedurende de periode van de bevrijding 
tot in 1958 vormden de PvdA en de KVP 
de kern van de verschillende optredende 
kabinetten. Tijdens deze periode vond 
een aanpassing plaats in de aard van de 
gevoerde economische politiek. Direct na 
de Tweede Wereldoorlog kon van een 
vrije markt economie geen sprake zijn. De 
schaarste aan goederen, de extreem gra
te geldhoeveelheid en het gebrek aan de
viezen noopte tot centraal ingrijpen. Ne
derland kende een uitgebreid distributie
systeem aangevuld met im- en exportver
gunningen terwijl De Nederlandsche 
Bank voor rekening en risico van de staat 
belast werd met de regeling van het devie
zenverkeer. 1 De beheersing van het eco
nomische Ieven was op deze wijze vrijwel 
volledig gegarandeerd. 

In 1948 ving tijdens het kabinet-Drees
Van Schaik onder Ieiding van de minister 

Dr. J.M.M J Clerx (1948) IS sen1or medewerker b11 het 
Centrum voor Parlementa~re Gesch1eden1s dat verbonden IS 

aan de Kathol1eke Un1vers1te1t N11megen 

1 F J.F.M Duynstee en J. Bosmans, Partementa1re Ge· 
sch1edems van Nederland na 1945. Het kabinet Scher· 
merhorn-Orees 24 JUm 1945- 3 JU!i 1946 (Assen/Amster
dam 1977) 378 
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van Economische Zaken Van den Brink 
de overgang aan van een economische 
politiek van herstel naar een van groei. 2 

Deze groei zou tot stand moeten komen 
door middel van een expansieve struc
tuurpolitiek gericht op industrialisatie en 
export. Deze politiek was nodig om werk 
te verschaffen aan de te verwachten ex
plosieve groei van de beroepsbevolking 
en om het tekort op de lopende rekenmg 
te dekken. Dit tekort bedroeg in 1948 een 
miljard gulden en was gelijk aan 8% van 
de consumptie gegeven het toen bestaan
de investeringsniveau 3 Financiering van 
dit tekort werd mogelijk door de ontvan
gen Marshall-hulp. 

Met de aanvang van de expansieve 
structuurpolitiek kwam ook een liberalisa
tiegolf over Nederland. In snel tempo wer
den de bmnenlandse distributiemaatrege
len opgeheven. lnternationaal werd de li
berallsatie van het handels- en betalings
verkeer gestimuleerd door de Marshall
hulp die onder meer het opheffen van 
belemmeringen voor handel en betalin
gen als voorwaarde kende. 

De industriele ontwikkeling van Neder
land was volgens Van den Brink aileen 
dan mogelijk als er sprake was van een 
gele1delijke vrijmaking van het handelsver
keer. Dit moest zo gebeuren 'dat bij het 
einde van het Europese Herstel Program 
(EHP) het stadium van een vrij multilateraal 
verkeer is bereikt' 4 Dit beleid werd ontwik
keld mede onder verantwoordelijkheid 
van de PvdA, die echter ook 'greep' wen
ste te houden op de richting van de econo
mische ontwikkeling. Oat de PvdA ak
koord was met interne vrijmaking in enge 
zin bestaande uit de afschaffing van distri
butieregelingen lag voor de hand. Voor de 
PvdA stond bij de beoordeling van de 
1nterne liberalisatie centraal in hoeverre de 
regering fundamentele invloed kon blijven 
uitoefenen op de richting waarin het eco
nomische Ieven zich ontwikkelde. Voor de 
PvdA was de invloed van de overheid in 
het economische Ieven een kwestie van 
principe. De binding van het bedrijfsleven 
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aan de algemene richtlijnen van het over
heldsbeleid stond voorop, terwijl vrijheid 
aileen was toegestaan wanneer dit maat
schappelijk was vereist. 

De KVP was ook geen voorstander van 
ongelim1teerde vrijheid in het economi
sche Ieven. Minister Van den Brink, daarin 
gesteund door de KVP, toonde zich voor
stander van het doelmatigheidsprincipe 
binnen de economische polit1ek van de 
overhe1d dat gebaseerd werd op het sub
sidiariteitsbeginsel5 Bmnen een dergeliJ
ke politiek stond de vriJheid van het econo
mische Ieven voorop, terWIJI gebonden
heid slechts moest worden nagestreefd 
wanneer d1t maatschappelijk werd vereist. 
De binding van het bedrijfsleven aan alge
mene regels door de overheid had aileen 
de bedoelmg de onderschikking van het 
bedrijfsleven aan het algemeen belang te 
verzekeren. 

Onder meer de uitkomst van de debat
ten rond de industr1alisatiepolitiek en de 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
vormde een graadmeter voor de aard van 
econom1sche pol1tiek die door minister 
Van den Bnnk werd gevoerd. Externe libe
ralisatie betrof de afschaffing van de lnter
nationale handelsbelemmeringen. Ook 
hier was de vraag in hoeverre een interna
tionaal orgaan greep bleef houden op het 
internationale economische gebeuren ge
geven deze liberalisatie. 

Interne liberalisatie 
Vooral ten gevolge van de Marshall-hulp 
kreeg Nederland de tijd en de mogelijk
heid het interne evenwicht te herstellen. 
Naast een groei van het goederenaanbod 
betrof dit een afremming van de groei van 

2. Joh. de Vnes. De Nedertanase economw tt)dens ae 20e 
eeuw Een verkenntng van het meeste kenmerkende 
(Bussum 1977) 166 

3 H T K 1949-1950 Vers/ag 706 
4 H T K. 1949-1950 81JiagenA 1400-X nr 10. Rtjksbegro

ttng Economtsche Zaken voor het dtenst)aar 1950. Memo
ne van Antwoord. 20 

5 H T.K 19481949 81Jiagen·A 1000-X nr. 7. RtjkSbegrottng 
voor Economtsche Zaken voor het dtensiJaar 1949 Voor
lop'g Verslag 1 
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de geldwculatie. In 1948 lieten de finan
cien van de staat reeds een overschot z1en 
en was de geldcirculat1e als percentage 
van het nationaal inkomen al weer terug
gebracht tot het n1veau van december 
19456 

Met de aanvang van het kabinet-Drees
Van Schaik in 1948 kon zodoende verant
woord een begin worden gemaakt met de 
afschaffmg van interne distributiemaatre
gelen. Dit proces van interne l1beralisatie 
werd mede bevorderd door afspraken 1n 

Benelux-verband. Tijdens de ministers
conferentie op het Chateau d'Ardenne 
van 8 JUni 1948 bereikten de regeringen 
onder meer overeenstemming over de te
rugkeer naar een stelsel van vriJe con
sumptie en vermindering van subsidies op 
produktie en consumptie. 

Over de afschaffing van de distributie 
bestonden geen fundamentele verschillen 
tussen mmister Van den Brink, de KVP en 
de PvdA. ledereen was ervan overtuigd 
dat de verlammende werking die u1tging 
van de distribut1e met zijn overheersende 
overheidsinvloed weer zo snel mogelijk 
moest worden afgeschaft. 

Anders lag dat toen de interne liberalisa
tie ook de sturende rol van de overheid op 
het economisch Ieven dreigde aan te tas
ten. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer 
verzette zich tegen deze dreiging hoewel 
ze bevriende min1sters in het kabinet had. 

Gedurende de discussies rond de rege
ringsverklaring van het kabinet-Drees-Van 
Schaik nam Drees een tussenstandpunt 1n 
over de aard van de te voeren economi
sche politiek. Tegemoetkomend aan de 
opvattingen van de PvdA stelde hiJ dat 
bemoeienis van de overheid nodig was 
ten aanzien van grote maatregelen die de 
brede lijn van de economische ontwikke
llng raakten. Een zekere richtinggeving 
binnen de investeringspolitiek kon nood
zakeliJk zijn omdat de middelen te beperkt 
waren en daarom niet verspild mochten 
worden voor produkt1e die niet echt nod1g 
was. Van de andere kant liet hij voldoende 
ruimte voor de opvattingen van de KVP 
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terzake. Er moest een construct1eve poli
tiek worden gevoerd met een plan in zeer 
algemene zin. Gedetailleerde nchtsnoe
ren voor aile bedriJven achtte hiJ uitgeslo
ten omdat die te belemmerend zouden 
werken voor het bedriJfsleven 7 

lndustrialisatiebeleid 
Een krachtmeting tussen de PvdA en Van 
den Brink vond allereerst plaats ten aan
Zien van het mdustrialisatiebeleid. In te
genstelling tot de eerste naoorlogse minis
ter van Economische Zaken Vos (PvdA) 
die industrialisatie wenste langs de weg 
van een taakstellende dwingende plan
ning, w1lde Van den Brink de industrialisa
tle Iaten plaatsvinden volgens een minder 
strak schema 8 

Tijdens de behandeling van ZIJn begro
tmg voor het jaar 1949 gaf Van den Brink 
een nadere karakterisering van het indus
trialisatiebeleid9 Het industrialisatiebeleid 
moest een algemeen nchtsnoer geven 
maar geen bindende kracht hebben en 
niet teveel in details treden. Bij de samen
stelling van deze algemene richtsnoer 
moest rekening worden gehouden met 
zowel de samenwerking in Benelux- als in 
OEES-verband (Organisatie van Europe
se Economische Samenwerking). Het par
ticulier initiatief kreeg het primaat bij het 
industrialisatieproces. Of de overheid zelf 
het mitiatief moest nemen, werd zodoende 
afhankelijk van het part1culier initiatief. 

De controverse bleek reeds uit het voor
lopig verslag naar aanleiding van de be
grating van het departement voor Econo
m1sche Zaken voor het dienstjaar 1950 
waarbiJ als bijlage, de eerste industrialisa
tlenota was gevoegd. De PvdA stelde in 
het verslag dat de eenzijdig op het particu-

6 P Lreftrnck, The Post-War FmanC!al Rehabtlitatton of the 
Netherlands (Den Haag 1973) tabelll pag 18. resp .. !abel 
1 pag 14 

7. lbtd. 76 en 77 
8 J.H Th.M. Cuppen. J.R M van den Bnnk: wetenschap

per, mrnrster en bankrer. rn Politteke Opstellen 6 1986 
(NrJmegen 1986) 78 

9 H TK 1948-1949 Br1lagen-A 1000-X nr 9. Memone van 
Antwoord 17-18. 
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Het particuliere initiatief 
kreeg prioriteit bij het 
industrialisatieproces. 

lier 1nitiat1ef afgestemde industrialisatiepo
litiek in strijd was met ·het door de Minister 
geprezen doelmatig economisch stelsel 
waarin in zijn eigen woorden beginselen 
van economische zelfverantwoordelijk
heid en economische gemeenschapsver
antwoordelijkheid niet contradictoire maar 
contraire beginselen zijn waartussen zich 
tal van mengvormen kunnen bevinden' .1o 

Het particulier initiatief kon volgens de 
PvdA om twee redenen de haar toebe
deelde taak niet vervullen. Er konden ver
schillen bestaan tussen de particuliere en 
sociale rentabiliteit. Projecten met een 
lage ondernemers-rentabiliteit konden 
maatschappelijk van groot belang zijn en 
derhalve een hoge sociale rentabiliteit 
hebben. Het particuliere bedrijfsleven zou 
in dergelijke projecten zodoende niet 
geinteresseerd ziJn. Ook de nsico's ver
bonden aan invester~ngen konden demo
gelijkheden van part1culiere ondernemers 
te boven gaan. Overheidsinitiatief was dan 
geboden. 11 

Volgens Van den Brink bestond er geen 
principieel verschil van opvatting met de 
PvdA Ook de PvdA onderschreef immers 
de opvatting van Van den Brink dat een 
doelmatig economisch stelsel een synthe
se inhield tussen economische zelfverant
woordelijkheid en economische gemeen
schapsverantwoordelijkheid, van particu
ller initiatief en Ieiding door de overheid. 
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Over de uitwerking van dit beg1nsel be
stand wei verschil van mening tussen de 
PvdA en de m1nister voortvloeiend uit de 
maatschappijvorm die men als de meest 
wenselijke beschouwde. De min1ster zag 
aileen een taak weggelegd voor de over
heid in het industrialisatiebele1d 'In die ge
vallen die voor directe deelneming door 
de overheid in aanmerking komen, verder 
als het particuliere initiat1ef geen interesse 
toont, nadat van overheidswege wei doel
treffende maatregelen ZIJn genomen'. 12 

De m1nister vond dan ook dat de twee 
voorbeelden, aangehaald door de PvdA 
om aan te tonen dat het bedrijfsleven niet 
berekend was de haar toebedeelde taken 
1n het 1ndustrialisatieproces uit te voeren, 
volstrekt niet in strijd waren met het door 
hem geschetste rolpatroon tussen de 
overheid en het bedrijfsleven. De centrale 
vraag bij de industr1alisatie was volgens de 
minister of de benod1gde ondernemersca
paciteit voldoende aanwezig was en niet 
of de bereidheid tot ondernemen voldoen
de was. Een tekort aan ondernemersca
paclteit kon niet worden verholpen door 
meer ondernemersinitiat1ef 

De PvdA pleitte in het kader van de door 
haar voorgestane meer planmatige indus
trialisatie ook voor een ~nvesteringscontro
le. Via een dergelijke investeringscontrole 
konden de voorgenomen investeringen 
worden getoetst aan het industrialisatle
plan. Speciaal kon er op deze wijze zorg 
voor worden gedragen dat de schaarse 
deviezen zo zinvol mogelijk werden be
steed. De praktijk van het beleid van de 
minister op dit gebied wees eerder op een 
vrij Iaten van de investeringen. Zo bestond 
het voornemen om de werkingssfeer van 
het bedrijfsvergunningenbesluit in te per
ken terwijl de belastingfaciliteiten voor in
terne reservering zo werden gericht dat de 
bedrijven die de meeste winsten maakten 

10 H.T.K 1949 1950 BIJiagen-A 1400 X nr 9. Voorlop!Q 
Verslag. 3 

11 lb1d, 3 
12 H T K. 1949-1 950 81Jiagen A 1400-X nr 10. Memone van 

AntwoorcJ. 19 
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het eerst in aanmerking kwamen voor uit
breiding. De PvdA gaf Van den Brink in 
overweging over te gaan tot de instelling 
van een investeringsfonds. Een dergelijk 
fonds zou de overtollige reserves van de 
bedrijven opnemen tegen een vaste rente. 
Het fonds zou de mogelijkheid moeten 
krijgen 'deze gelden over te dragen aan 
andere ondernemingen of bedrijfstakken 
in het kader van de industriefinanciering, 
met als doel het hebben van het grootste 
nuttig effect van de uit interne besparing 
verkregen reserves'. 13 

De minister bestreed de kern van de 
kritiek van de PvdA op dit beleidsterrein, 
namelijk dat zijn liberalistische economi
sche politiek tot verspilling zou le1den. Vol
gens Van den Bnnk resteerde de overheid 
voldoende mogelijkheden om de investe
ringen te nchten. 14 Allereerst gaf het be
drijfsvergunningenbesluit de mogelijkheid 
de verschillende initiatieven die voortvloei
den uit de schaarste-economie, maar die 
niet levensvatbaar waren bij normale con
currentieverhoudingen, tegen te gaan. De 
afnemende schaarste ontnam weliswaar 
de grond aan dit besluit, maar het werd 
loch nog toegepast in afwachting van de 
Bedrijfsvergunningenwet. Voorts bestond 
er controle op de deviezentoewijzing voor 
mdustriele outillage. Alhoewel de devie
zenschaarste afnam en daarmee ook hier 
de grond voor de controle, bleef de com
missie voor kapitaalgoederen, die de prio
riteiten biJ de invoer van kapitaalgoederen 
moest vaststellen, gehandhaafd. Boven
dien vervulde ook de Nederlandsche 
Bank nog een controletaak. Zonder in
stemming van de Nederlandsche Bank 
mochten de parllculiere banken geen be
middeling verlenen bij een emissie van 
aandelen of obligaties door particuliere 
bedrijven. Daarnaast mochten de particu
llere banken slechts bankkredieten boven 
de f 50.000 verstrekken, na goedkeuring 
door de Nederlandsche Bank. Van den 
Bnnk keerde zich ook tegen de instelling 
van een investeringsfonds. Hij vond de 
noodzaak om op een dergelijke wijze re-
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serves te mobiliseren niet groot genoeg 
om een zo ingrijpende maatregel te recht
vaardigen. I nvesteringsprioriteiten wenste 
hij niet vast te stellen, omdat daarmee een 
averechts effect mocht worden verwacht 
op het ondernemersinitiatief. 

De bezwaren van de PvdA-fractie richt
ten zich primair tegen de industrialisatie
politiek van Van den Brink en niet tegen de 
opstelling van de KVP. De KVP markeerde 
wei bij monde van fractievoorzitter Rom
me, haar positie in het conflict. Romme 
maakte duidelijk dat de economische poli
tiek van het kabinet en daarmee ook haar 
industrialisatiepolitiek, zoals die werd ge
voerd door Van den Brink, op waardering 
en steun van de KVP kon rekenen. Hij riep 
de PvdA op om de steven van haar tactiek 
op sociaal-economisch terrein bij te stellen 
ten einde meer te 'koersen naar wat ver
enigt dan naar wat scheidt'. 15 

De aanval van de PvdA op de gevoerde 
economische politiek was overigens niet 
nieuw. Ook tijdens het laatste jaar van het 
kabinet-Beel (1946-1948) had de PvdA 
een scherpe aanval geplaatst op het eco
nomische beleid van de minister van Eco
nomische Zaken Huysmans (KVP).16 Ook 
toen luidde de kritiek 'of de in het laatste 
Jaar gevoerde economische politiek nog 
wei binnen de progressieve opzet van het 
kabinet ligt'. Volgens Rom me zou men 
'positief uitgedrukt, wellicht kunnen zeg
gen, dat hier planmatig wordt gehandeld, 
zelfs met iets van die starheid, die voor elk 
plan, hoe noodzakelijk ook, een gevaar 
is' _17 

Minister-president Drees zorgde ervoor 
dat de PvdA loch instemde met de 'libera
le' industrialisatiepolitiek. De industrialisa
tienota was zeker niet gebaseerd op klas-

13. H T K 1949-1950 BIJiagen-A 1400-X nr 9. VoorlopJQ 
Verslag. 1 

14 H T.K 1949-1950 BIJiagen-A 1400-X nr 10. Mernone van 
Antwoord. 15 

15 H.T K. 1949-1950 Verslag 381 
16 Op 21 Januan 1948 volgde Van den BC!nk de z1eke 

Huysrnans opals rn1n1ster van Econorn1sche Zaken 1n het 
kab1net Beel. 

17 H T.K 1948-1949 Verslag. 381 
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siek-liberale opvattingen. De nota liet im
mers ruimte aan de staat tot bel'nvloeding 
van het economische proces terwijl de 
publieke investeringen (onder andere 
openbare nutsbedrijven, hoogovenbe
drijf, spoorwegen) een grote omvang had
den. Maar elke minister dus ook Van den 
Brink moest de ruimte krijgen eigen ac
centen te zeten binnen het algemene ka
der van de regeringspolitiek. 18 

Publiekrechtelijke organisatie 
De kernvraag bij de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie (PBO) was hoe te komen 
tot een doelmatige sociaal economische 
ordening van de maatschappij. De vraag 
was of deze ordening diende te groeien 
van 'onderop' of door de overheid moest 
worden opgelegd. Schermerhorn, de mi
nister-president in het eerste naoorlogse 
kabinet, had de PBO in zijn program mare
de van 27 juni 1945 in het vooruitzicht 
gesteld. 19 

Vos, de PvdA-mmister van Economi
sche Zaken in het kabinet Schermerhorn
Drees, kwam met een voorontwerp van 
Wet voor bedriJfschappen d1e 'verticaal' 
waren georienteerd, waarmee het proces 
van grondstof tot eindprodukt werd om
vat. De ondernemers waren verplicht tot 
aansluitmg, de werknemers waren verte
genwoordigd v1a de vakbewegmg. Aan 
het hoofd van de bedrijfstak zou een be
stuur komen te staan met een door de 
Kroon benoemde comm1ssaris. De com
missaris zou grote bevoegdheden krijgen, 
reden waarom werd gesproken van het 
'heerschap in het bedrijfschap'. 2o Het be
driJfschap kreeg regelende, besturende 
en adviserende bevoegdheden ten aan
zien van bijvoorbeeld prijzen.21 Als dit 
wetsontwerp zou worden aanvaard zou 
het bednjfsleven 'er definitief door onder 
overheidstoezicht worden geplaatst'. 22 

Dit vergaande voorontwerp van wet 
was voor de Tweede Kamer onaanvaard
baar. De greep van de overheid op het 
economische Ieven zou hierdoor te groot 
worden. De KVP had als hoofdbezwaar de 
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miskenning van het subsidiariteitsbegln
sel, terwijl het bedrijfsleven zijn winststre
ven bedreigd zag door het invoeren van 
een nieuwe doelstelling van economische 
politiek namelijk het algemeen belang. 
Huysmans die aanvankelijk mmister van 
Economische Zaken was in het kabinet
Beel (1946-1948), vroeg in 1946 aan de 
Stichting van de Arbeid om samen met 
enige van zijn eigen ambtenaren een ad
vies op te stellen als voorontwerp van wet 
ten aanzien van de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie (de Commissie-Van der 
Ven). De regering nam de denkbeelden 
van de Commissie in belangrijke mate 
over door het ad vies van de representatief 
samengestelde Commissie als grondslag 
te gebruiken voor de uiteindelljke wettelij
ke regeling, die in 1950 in het Staatsblad 
verscheen. Uit het nieuw ingediende wets
antwerp sprak een andere geest. De nieu
we organen hadden een zelfstandig doel. 
H1eru1t vloeide voort, 'dat de zelfstandig
heid der bedrijfsgenoten in deze lichamen 
zoveel mogelijk tot ontwikkeling moet ko
men, dat het zoveel mogelijk inst1tuties van 
het bedrijfsleven zelve dienen te zijn' .23 Er 
werden daarnaast waarborgen mge
bouwd om de afhankelijkhe1d van het al
gemeen belang te garanderen (artikel2 en 
71). Hiermee werd recht gedaan aan het 
subsidiariteitsbeginsel, waarmee de poli
tleke achtergrond van de fungerende mi
nister van Economische Zaken Van den 
Brink 1n het wetsontwerp was terug te 
vmden. 

Alhoewel het belang van de PBO voor 
de ordening van de maatschappij achteraf 

18. H T K 1949-1950 Verslag. 443 
19 F J F M Duynstee en J Bosmans. o.c. 477 
20 P Verloren van Themaat en J A Muilw11k Handle1dmg 

b1; de Wet op de Bedn;fsorgamsat1e tweede druk (IJmu.
den 1956) 33 

21 F J F M Duynstee en J Bosmans. o.c 480 
22 P E de Hen. Act1eve en react1eve lndustnepoill!ek 1n 

Nederland De overhe1d en de ontwlkkel1ng van de 
Nederlandse 1ndustne ;n de ;aren dert1g en tussen 
1945-1950 (Amsterdam 1980) 263 

23. H T.K 1947-1948 B11lagen 873 nr 3. Wetsontwerp ten 
aanz1en van het bedr11fsleven tot toepass1ng van de art 
80 en 152 tim 154 GW. Memor1e van Toel,cht1ng. pag 
13. 
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bezien uiterst bescheiden was, bleek uit 
het uite1ndei1Jk ingediende wetsontwerp 
dat de overheid de centrale rol op de 
sociaal-economische ordening, haar toe
bedacht door minister Vos, verloor. De 
PvdA moest de verdergaande interne libe
ral1sat1e toestaan waarmee strijdigheid 
ontstond met haar eigen economische po
litleke opvatt1ngen. 

Externe liberalisatie 
Ook internationaal bezien kwam een pro
ces van liberalisatie op gang. Onder deze 
zogenaamde externe liberalisatie kan wor
den verstaan de afbraak van handels- c.q. 
betalingsbelemmeringen in het onderlin
ge handels- en betalingsverkeer. De dis
cussie hierover concentreerde zich op 
twee niveaus; enerZIJds in de General 
Agreement on Tanffs and Trade (GATT) en 
het lnternationaal Monetair Fonds (IMF) en 
anderziJds b1nnen de Organ1satie van 
Europese Economische Samenwerking 
(OEES). 

De Nederlandse opstelling tijdens de 
besprekingen over de liberalisatie van het 
handels- en betalingsverkeer was, dat ge
streefd moest worden naar vnJmaking. 
Deze Nederlandse opstelling werd mede 
be1nvloed door eigenbelang.24 Het Ne
derlandse exportpakket bestond handels
politiek bezien, uit 'zwakke' vooral con
sumptieve emdprodukten. In de Europese 
herstelpenode lag de nadruk echter juist 
op de aanschaf van investenngsgoede
ren. Het gevaar bestond derhalve dat de 
handelspol1t1eke restncties zich meer dan 
evenredig tegen de Nederlandse export 
zouden richten. Nederland daarentegen 
moest (en moet) JUist zorgen voor een 
meer dan evenredige exportmspanning 
omdat de eigen markt te klein was om de 
e1gen produktie af te zetten. 

De 1ndustrialisatiepol1tlek kon aileen ge
voerd worden als Nederland voldoende 
deviezen kon verdienen v1a export waar
voor de liberalisatie van het handels- en 
betalingsverkeer een voorwaarde vorm
de. De Marshall-hulp zorgde immers al-
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leen tijdelijk voor deviezen, waarmee het 
industrialisatieproces aileen op gang kon 
worden gebracht. De invloed van Neder
land op de besluitvorming om deze libera
ilsatie te bereiken, was echter gering. Om 
de invloed op deze besluitvorming te ver
groten was de samenwerking in Benelux
verband erg dienstbaar, maar internatio
nale steun voor dit streven bleef een nood
zakelijke voorwaarde. Van bijzondere be
tekenls was de steun die de Verenigde 
Staten aan het liberalisatiestreven verleen
den. Niet aileen vormden de Verenigde 
Staten een belangrijke drijfveer voor het 
tot stand komen van het I M F-en het GATT
verdrag, ze stelden bovendien als voor
waarde voor het verlenen van de Marshall
hulp, dat Europa een bele1d zou voeren 
gericht op liberalisatie van het handels- en 
betalingsverkeer. 

Het parlement 
Van den Brink toonde zich een voorstan
der van liberalistische politiek op het ge
bied van het internationaal handels- en 
betalingsverkeer. In het parlement onder
vond Van den Brink in het algemeen wei
nlg weerstand tegen dit streven. De KVP 
zowel als de PvdA hadden immers zelf in 
ruime mate meegewerkt het liberallsatie
proces te bevorderen. Zowel met het 
GATT- als het IMF-verdrag, als met de 
industnalisatiepol1tiek hadden ze immers 
hun instemming betu1gd. Ook bij de dis
cussies rond de Marshall-hulp werd de 
liberal1satie van het handels- en betalings
verkeer aanvaard. 

De houding van de PvdA lijkt 1n tegen
spraak met haar opvatting over een min of 
meer planmatige aanpak van de economi
sche politiek. Natuurlljk zag ook de PvdA 
het belang in van de liberalisat1e van het 
handels- en betalingsverkeer als een le
vensvoorwaarde voor een handelsnatie 
als Nederland. De PvdA achtte echter het 

24 J M M J Clerx Nederland en de l!beral!sa!Je van het 
handels· en beta/lngsverkeer ( t 945·1958) (Gron1ngen 
1986)25 
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liberalisatiestreven mogelijk zowel in een 
socialistische als in een kapitalistische 
economie. 25 

De PvdA was voorstander van een ge
cobrdineerde liberalisatie tussen de ian
den, in die zin dat een centraal orgaan 
(bijvoorbeeld binnen OEES) zorgde voor 
een planmatige produktie, waardoor over
produktie en werkloosheid konden wor
den vermeden. De PvdA had reden aan te 
nemen dat met haar gedachten over een 
gecobrdineerde liberalisat1e serieus reke
ning zou worden gehouden. De verlening 
van de Marshall-hulp kende immers te
vens als voorwaarde dat gestreefd moest 
worden naar een gecobrdineerde produk
tieplanning binnen de OEES. Deze cobrdi
natie bij de liberalisatie die ook werd vast
gelegd in de overeenkomst van het Cha
teau d 'Ardenne tussen de Benelux-ian
den, legitimeerde de PvdA in haar streven 
naar externe liberalisatie. Aileen bleek aan 
het einde van de vierjarige periode waar
voor de Marshall-hulp werd verleend dat 
van een dergelijke gecobrdineerde pro
duktie, door tegengestelde belangen tus
sen de Ianden, niets terecht was geko
men. 

Dit gaf de PvdA aanleiding in de discus
sie over de liberalisatie de nadruk te leg
gen op verticale liberalisatie met centrale 
planning. Bij verticale l1beralisatie gold dat 
aile handelsbelemmeringen integraal zou
den worden aangepakt. Aan de PvdA
opvattingen ter zake zou recht worden 
gedaan als een supra-nationaal orgaan de 
nadelige gevolgen van een ongecobrdi
neerde liberalisatie zou vermijden. 

De opvattingen van de KVP over de 
cobrdinatie binnen de internationale libe
ralisatiepolitiek waren mede gelnspireerd 
door het subsidiariteitsbeginsel. Op grond 
van dit beginsel moest de vrijheid in het 
internationale handelsverkeer voorop 
staan. lnternationale Ieiding aan een der
gelijk liberalisatieproces kon noodzakeiiJk 
zijn als van een dergelijke pol1tiek ernstige 
nadelige gevolgen te verwachten vielen 
voor individuele Ianden. 
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Het was volgens Van den Brink conform 
de KVP-opvatting zeker niet zo dat in aile 
gevallen een supra-nationaal orgaan tot 
stand moest worden gebracht. Dergelijke 
organen met grote bevoegdheden kon
den in het bijzonder voor kleine Ianden 
nadelig zijn. Allereerst was het noodzake
lijk dat overeenstemming bestond tussen 
de Ianden over de grondslagen van de te 
voeren economische politiek en daarmee 
ook over de liberalisatiepol1tiek, alvorens 
de vraag aan de orde kon komen met 
behulp van welke organen een dergelijke 
politiek kon worden gecobrdineerd.26 Het 
was noodzakelijk om te komen tot cobrdi
natie van de economische politiek tussen 
de Ianden bij verdergaande integratie om 
daarmee de bereikte integratie te Consoli
deren ook in gevallen van conjunctuur
schommelingen in de Ianden. 

Een dergelijke cobrdinatie op supra-na
tionaal niveau werd wei noodzakelijk 
geacht voor de zware industne die door 
middel van het plan-Schuman 1n de vorm 
van de Europese Gemeenschap voor Ko
len en Staal (EGKS) tot stand werd ge
bracht. De opzet van de EGKS kwam 
daarmee tegemoet aan economisch poll
tieke opvattingen van de PvdA. In de 
EGKS was controle op de produktie en de 
afzet voorzien, terwijl de investeringen ge
zamenlijk werden gepland. 

Ook de KVP en m1nister Van den Brink 
achtten een dergelijke opzet voor de zwa
re industrie wenselijk. Verkeerde investe
ringen in deze kapitaalintensieve sector 
waren extra nadelig, waarbij juist deze 
industrie op steun van de overheid kon 
rekenen gegeven het grote belang voor 
de economie in de Ianden. Bovendien 
bestond zo de mogelijkheid te komen tot 
een Frans-Duitse toenadering die de een
wording van Europa 1n het bijzonder zou 

25 H. Vos. ·v,Jf 1aren volkshu•shoud1ng Ra. Ra. Wat •s de 
REA?'. SoCiallsme 1n de brandmg. Een bun del opstellen 
onder redact1e van G Ruygers (Amsterdam 1952) 149 

26 H T K. 1949-1950 B11iagen-A 1400 X nr 10. Rljksbegro 
t1ng voor Econom~sche Zaken voor het d1enst}aar 1950 
Memor~e van Antwoord p 25 
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bevorderen. Conjunctuurcyclussen de
den zich vooral gelden in deze sector, die 
door een concurrentieslag kon leiden tot 
economische en sociale ontwrichting. 
'Het in gemeenschap brengen van de 
kolen- en staalproduktie onder Ieiding van 
een supra-nationaal orgaan kan er toe 
bijdragen dat vermijdbare ongunstige re
percussies der conjunctuurinzinking en 
hausse worden vermeden en dat maatre
gelen tot bevordering van een meer sta
biele produktieontwikkeling worden geno
men'.27 

Het tweede kabinet Drees onder druk 
Ook na het aantreden van het tweede 
kabinet-Drees op 15 maart 1951 hield de 
PvdA grate kritiek op de in haar ogen veel 
te liberale economische politiek van het 
kabinet. Deze kritiek werd vooral gevoed 
door de voortgaande verslechtering van 
de betalingsbalans gedurende de eerste 
helft van 1951 als gevolg van voorraad
vorming tegen hogere prijzen, terwijl de 
lonen onder controle bleven. De aantas
tmg van de betalingsbalanspositie ving in 
1950 aan, vooral als reactie op het uitbre
ken van de Korea-crisis. Er vond een ver
ontrustende afvloeiing van deviezen 
plaats. Daarbij trad in de eerste helft van 
1951 een stagnatie op de binnenlandse 
kapitaalmarkt op, waardoor de lagere pu
bliekrechtelijke lichamen een totale vlot
tende SChuld van een miljard gulden niet 
meer konden lenen waarmee de woning
bouw in gevaar werd gebracht. 

Op 3 april 1951 interpelleerde het ka
merlid voor de PvdA Nederhorst Van den 
Brink over de controle op investeringen en 
prijzen. In een ingediende motie gericht 
tegen het beleid van Van den Brink eiste 
hiJ maatregelen, maar Van den Brink wees 
dit verzoek at. Deze interpellatie en het 
daarop volgend debat konden in wezen 
worden beschouwd als een voortzetting 
van het debat over de regeringsverkla
ring. De hernieuwde discussie was daar
mee een rechtstreeks gevolg van de be
sprekingen tijdens de kabinetsformatie 
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over de te voeren economische politiek en 
de daaruit voortgevloeide onbevredigen
de uitkomst voor de PvdA. Afgesproken 
was immers dat het betalingsbalanstekort 
zou worden bestreden met globale instru
menten. 

Van den Brink wees het verzoek van 
Nederhorst tot het voeren van een meer 
gerichte economische politiek dan ook 
van de hand. Hij zag het als de taak van de 
regering 'gewetensvol thans de juiste eco
nomische vormen te kiezen; vormen, die 
geschikt zijn om recht te doen aan het
geen de billijkheid eist en anderzijds de 
produktiviteit en het doelmatig econo
misch karakter van onze samenleving on
der de huidige omstandigheden kunnen 
waarborgen' _28 Een doelmatige economi
sche politiek behoorde rekening te hou
den met het sterk internationale karakter 
van de Nederlandse economie waarop 
gedetailleerde regelingen een negatieve 
uitwerking zouden hebben. De vereiste 
bureaucratisering zou tevens de zwarte 
handel doen opbloeien omdat velen er 
een broodwinning in zouden zien de tallo
ze voorschriften te ontduiken. 

De KVP bij monde van Koersen steunde 

De KVP wenste geen 
gerichte econom ische 
politiek te voeren. 

27 H T K. 1950-1951 81Jiagen 2228 nr. 3. Goedkeunng van 
het op 18 Apn/ 1951 ondertekende Verdrag tot opnch
tlng van de Europese Gemeenschap voor Kalen en 
Staal, Memor~e van Toellcht1ng, 27. 

28. H T.K 1950-1951. Verslag. 1393 
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Van den Brink in zijn beleid. De zoge
naamde globale methode van Van den 
Brink had als voordeel dat zo weinig mo
gelijk belemmeringen aan het maatschap
pelijk Ieven in de weg werden gelegd. 
Tevens werden de nadelen van een gede
tailleerde regeling vermeden. Volgens 
Koersen had het bedrijfsleven een zekere 
zelfdiscipline bij het prijsbeleid betracht. 
Deze houding van het bedrijfsleven werd 
mede bepaald door de preventieve wer
king die uitging van de mogelijkheid tot het 
voeren van een meer gerichte prijspoli
tiek29 De regering had immers bij monde 
van Van den Brink verklaard dat als 'ob
jectieve omstandigheden in de situatie, 
zoals zij zich in grote verhoudingen aan 
ons voordoet, een gedetailleerde prijsre
gellng nodig zou maken, zou de regering 
daartoe onverwijld dienen over te gaan' 30 

Nederhorst bleek uiteindelijk bereid zijn 
motie in te trekken waarmee ernstige poli
tieke problemen werden voorkomen31 

De onrust bleef gedurende de zomer 
van 1951 voortduren. Op 15 september 
1951 verscheen het financieel-econo
misch urgentieprogramma van de PvdA 
waaruit scherpe kritiek bleek op de ge
voerde economische politiek. Dit program 
kan als een voorafschaduwing van de 
Fakkeldragersdag (22-11-'58) worden be
schouwd. In het urgentieprogramma wer
den de socialistische opvattingen neerge
legd om de financieel-economische toe
stand te saneren. Als een van de maatre
gelen werd wederom een investerings
controle op bedrijven voorgesteld, terwijl 
distributie niet werd uitgesloten. Aan distri
butie waren nadelen verbonden maar 'het 
kan echter ook zijn, dat op een gegeven 
moment het invoeren ervan aan het Ne
derlandse volk eindelijk duidelijk te ver
staan geeft dat eer noodtoestand aanwe
zig is' 32 Ook de fractievoorzitter van de 
PvdA Donker erkende 'dat de in het pro
gram aanbevolen maatregelen niet in aile 
opzichten hun weerspiegeling vinden in 
het dusverre gevoerde regeringsbe
leid'33 Maar het urgentieprogramma zou 
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wei mede de houding van de PvdA ten 
opzichte van het kabinet bepalen 

Tijdens de algemene beschouwingen 
voor het begrotingsjaar 1952 werd de in
houd van het urgentieprogramma opge
vat als een rechtstreekse aanval op het 
liberate economische beleid van Van den 
Brink34 Ook Romme constateerde de 
sterke afwijking tussen het gevoerde rege
ringsbeleid en de opvattingen van de 
PvdA neergelegd in het urgentieprogram
ma. Hij bleef het beleid van Van den Brink 
echter steunen. Ook tijdens dit debat vloei
de er uit de opstelling van de PvdA geen 
bloed. De berustende opstelling van de 
PvdA in de Staten-Generaal ten aanzien 
van de gevoerde economische politiek is 
zeker een gevolg van de sterk verbeterde 
financieel-economische positie van Ne
derland gedurende de tweede helft van 
1951. Er vond een aanzienlijke verbete
ring plaats van de lopende rekening van 
de betalingsbalans. De voorraadvorming 
nam zowel internat1onaal als nationaal af 
ten gevolge van de dalende wereldmarkt
prijzen. Bovendien werden de bestedings
beperkende maatregelen van 17 maart 
1951 effectief. In 1952 zette de verbete
ring verder door; de lopende rekening van 
de betalingsbalans vertoonde een over
schot van bijna negentienhonderd miljoen 
gulden. Hiermee verviel de aanleiding 
voor kritiek van de PvdA op de llberalisti
sche economische politiek van Van den 
Brink. 

Tijdens de behandeling van de tweede 
industrialisatienota erkende Nederhorst 
namens de PvdA, dat het beleid van Van 
den Brink succesvol was geweest. Maar 
de minister had wei 'de wind in de zeilen' 
gehad35 

29 H T.K 19511952. Verslag. 1040 
30 H T.K 1950-1951 Verslag 1394 
31 H.T K 1950-1951. Verslag 1400 resp 1423 en 1436 
32 Drees-arch1ef. CP G NIJmegen. map 22. FmanCieei-

EconomJsch Urgent1eprogramma 1951 van de Part!} van 
deArbe1d 3 

33 H T K. 1951-1952. Verslag. 349 
34 Z1e om Schouten A R P, H T K 1951-1952. Verslag 
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35 HTK 19511952.Vers/ag 1106en1156 
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Slot 
Voor Van den Brink als representant van 
de KVP stond herstel van de marktecono
mte centraal 1n ziJn economische politiek. 
ZiJn economische beletd werd beheerst 
door doelmatigheidsoverwegingen en 
gelnspireerd door het substdiariteitsbegin
sel. De vriJheid in het economische Ieven 
behoorde voorop te staan. De overheid 
moest zich beperken tot het binden van 
het bedriJfsleven aan algemene regels dte 
de bedoeling hadden de onderschtkking 
van het bedrijfsleven aan het algemeen 
belang te verzekeren. Een gerichte econo
mische politiek behoorde aileen te worden 
nagestreefd wanneer het maatschappeltJk 
verkeer dit vere1ste. Het kon noodzakelijk 
ziJn te komen tot cobrdinatie van de eco
nomische poltltek tussen de Ianden ten 
einde het bereikte niveau van integratie te 
consolideren. Een supra-nat1onaal orgaan 
was daarvoor zeker niet in aile gevallen 
een vereiste. 

De PvdA had een principieel ander uit
gangspunt voor haar economisch-politie
ke opvattingen. Naar haar visie stond ge
bondenheid van het bednJfsleven aan de 
realisenng van maatschappelijke doelstel
ltngen voorop, veelal via planning en cen
traltsatie, terwtjl vrijheid aileen geboden 
kon worden als dit maatschappelijk wen
selijk was. Liberalisatie van het handels
verkeer als centraal onderdeel van de eco
nomische polittek van Van den Bnnk was 
1npasbaar in een socialtsltsche econom1e. 
Ook hier gold voor de PvdA als voorwaar
de dat een centraal orgaan sturend in het 
liberalisatieproces kon optreden. Een mo
del zoals vastgelegd in het EGKS-verdrag, 
weerspiegelt de socialistische opvatting 
terzake. 

De uitkomst van het economische be
letd van Van den Brink was dat de over
held haar centrale greep op de economi
sche politiek verloor. Dit betekende een 
poltlteke nederlaag voor de PvdA. Deze 
partij aanvaardde de 'liberate' industriali
satiepolitiek en 'verloor' het debat rond de 
wiJze van sociaal-economische ordening 
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van de maatschappij. De PvdA aanvaard
de een globaal beleid van bestedingsbe
perking en accepteerde de min of meer 
ongecobrdineerde liberalisatie. 

Deze berustende opstelling van de 
PvdA was vooral een gevolg van de ook 1n 
Nederland met veel dank aanvaarde 
Marshall-hulp. De Marshall-hulp had een 
meervoudtg gunstig effect op de Neder
landse economie36 Het bracht onder 
meer ook een tnlernationaal liberalisatie
proces op gang. Ott internationale liberali
satieproces was strijdig met nationaal 
doorgevoerde importbeperkende maatre
gelen en distnbutie als onderdeel van de 
econom1sche politiek. Zou een dergeltjke 
meer centraal gestuurde politiek loch wor
den gevoerd dan bestond het ris1co dat 
Nederland geen Marshall-hulp meer ont
ving Daarmee zouden ook de 1ndirect uit 
de Marshall-hulp voortvloe1ende voorde
len voor Nederland, als de Europese sa
menwerktng en de daaruit voortvloeiende 
verruimtng van het handels- en betalings
verkeer, vervallen. De ruimte voor een 
meer eigenzinnige economische polittek 
voor de PvdA werd zo, mede door interna
tionale factoren !link gekortwiekt. 

De economische politiek van het kabi
net-Lubbers 1s in zekere zin vergeltjkbaar 
met het beleid van Van den Brink. In het 
algemeen voert het hutdige kabinet im
mers een globaal beleid gebaseerd op 
doelmatighetdsoverwegingen Een opval
lende uitzondering vormt de tnvesterings
politiek. Hier is juist wei sprake van een 
gericht subsidiebeleid via onder meer de 
Wet investeringsrekening (WIR). Het sub
sidiebeleid in het algemeen en in het btj
zonder ten aanz1en van de investeringen 
verzandt veelal in een oncontroleerbare 
su bsidiestroom. U itgavenoversch rijdi n
gen zijn daarvan het gevolg zoals recent 
nog bleek ten aanzien van de WIR-uitga
ven. De gevolgen van de subsidiepolitiek 
moeten dan achteraf op meestal dubieuze 

36 J M M J Clerx Marshall-plan legde grondslag voor 
welvaart Het FmanCJee/e Oagblad. 23 JUnr 1987 
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wijze worden gecorrigeerd v1a het strin
gente begrotingsbeleid, zonder dat daar
bij de subs1diepolitiek zelf ter discuss1e 
staat. 

Een opvallend verschil met de discus
Sies over economische politiek tijdens het 
Drees-tijdperk is de wijze waarop thans in 
het parlement over de economische poli
tiek wordt gedebatteerd. In de actuele dis
cussles overheersen doelmatighe1d en de 
economische theorie zonder dat de ideo
logie achter die doelmatigheid voldoende 
wordt verduidelijkt. Voor politic1 behoort 
de economische theone echter niet meer 
te zijn dan een instrument ter realisering 
van de op hun ideologie gebaseerde poli
tieke doelstellingen. Ten tijde van de kabi
netten Drees stond juist de ideologie ach-
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ter de economisch-pol1tieke opvattingen 
van de partiJen centraal. De bijdragen van 
CDA-parlementariers in discussies over 
onder meer economische politiek zouden 
beter ideolog1sch moeten worden gefun
deerd. Het gevolg zou een meer herken
bare chnsten-democratische visie op de 
econom1sche pol1tiek ZIJn. De beg1nselen 
van subsidiar1teit en soeverein1teit in eigen 
krmg bieden de kamerleden daarvoor vol
doende mspiratie, ook in een tijd van een 
'knmpende' overheid. 
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Vluchtelrnger1belerd 

Drs. A.H.W. Hazenkamp 

Het 
vluchtelingenbeleid in 
discussie 

Het aantal toegewezen asielverzoeken is 
als gevolg van nieuwe maatregelen dras
tisch gedaald. Dit tast de Nederlandse 
reputatie van een gastvrije staat a an. T er
w;ji het CDA een ruimhartig vluchtelingen
beleid voorstaat. 

Vluchteltngen behoren bij uitstek tot de 
zwakste groepen in de samenleving. Er 
ziJn naar schatting meer dan vijft1en mii
JOen mensen in de wereld op de vlucht 
voor vervolging, schending van de men
senrechten, burgeroorlog, internationale 
conflicten, natuurrampen of honger. Weg 
uit de vertrouwde omgeving, alles achter
latend wat hen lief was, naar een land met 
een andere cultuur en taal waar hen een 
onzekere toekomst wacht. WiJ, in ons rela
tlef geordend en welvarend bestaan kun
nen ons de traumatische ervaringen van 
veel vluchtelingen maar nauwelijks inden
ken. 

90% van aile vluchtelingen bevindt zich 
1n Ianden in de Derde Wereld. Landen die 
zelf kampen met grote economische en 
f1nanciele problemen. Slechts 5% van de 
vluchtel1ngen vraagt asiel in Europa en 
5% in de Verenigde Staten. 

De Bijbel laat er geen twijlel over bestaan 
dat christenen zich het lot van deze bena
deelde en vervolgde mensen moeten aan-
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trekken. Terecht klinkt dan ook bij vele 
Nederlanders de roep dat Nederland als 
relatief welvarend land gastvrij voor vluch
telingen dient te zijn. Ons land voert met 
betrekking tot de toelating van vreemde
llngen een restrictief beleid, maar dit be
perkte beleid geldt niet voor asielzoekers. 
Oat wil zeggen dat asielzoekers die terecht 
een beroep doen op het Vluchtelingenver
drag asiel krijgen, ongeacht hun aantal. 
Het CDA staat in dit verband een ruimhar
tige toepassing van de criteria van het 
verdrag voor. 

De laatste jaren is er sprake van een 
grote toename van het aantal economi
sche vluchtelingen. Mensen die naar het 
Westen zijn getrokken in de hoop hier een 
beter bestaan op te bouwen dan in hun 
eigen land mogelijk is. Vooral in Ianden in 
Afrika en Azie zijn op grote schaal reis
agenten actief die voor duizenden gul
dens tickets en valse papieren verschaffen 
aan mensen die naar Europa willen. De 
situatie waarin economische vluchtelingen 
verkeren kan u1terst klemmend zijn. Toch 
zijn deze mensen geen echte vluchtelin
gen in de zin van het Vluchtelingenver
drag en Nederland kan hen niet opne-

Mevrouw drs A H.W. Hazenkamp (1959) IS persoonl11k me
dewerkster van het CDA-kamerl1d J.G M Krayenbr;nk. ZIJIS 

lrd van de gemeenteraad van Houten voor het CDA 

421 



men. Deze toename van het aantal on
eigenlijke asielverzoeken heeft de rege
ring voor een groot probleem geplaatst. 
Deze toestroom mag immers niet leiden 
tot het simpelweg dichtdraaien van de 
kraan, of het formuleren van zwaardere 
criteria. Het spanningsveld tussen ener
ziJds het snel uitselecteren van onetgen
lijke asielverzoeken en anderztJdS voorko
men dat echte vluchtelingen dan mmder 
kans kriJQen plaatst de regering voor niet 
geringe taken en verantwoordelijkheden. 

De problemen met de grote toestroom 
van asielzoekers hebben in de publieke 
opinie sterk de aandacht getrokken. Er ziJn 
maar weinig mensen, ook 1n de CDA
achterban, die hierover geen mening te 
berde brengen. Het is in dit verband jam
mer dat de door de media \:)eboden infor
matie vaak veel kanten van het ingewikkel
de vluchtelingenvraagstuk onderbelicht 
laat. In dit artikel wil ik wat dieper ingaan 
op de achtergronden van de problema
tlek. Het beleid ten aanzien van vluchtelin
gen zal immers ook in de toekomst de 
aandacht blijven vragen. 

Noodsituatie 
Nederland werd in de eerste maanden 
van dit jaar overstroomd met uit eigen 
beweging hier te Iande binnengekomen 
asielzoekers voornamelijk afkomstig uit 
Ianden als Ghana, Zaire, Suriname, lnd1a, 
Pakistan en Turkije. Meldden zich in 1984 
nog 2603 asielzoekers aan, in 1986 was 
dat aantal al gestegen tot 5865, terwijl in 
de eerste vier maanden van dit Jaar het 
totaal aantal van 1986 reeds overschre
den was. Bij ongewijzigd beleid zou het 
aantal asielverzoeken in 1987 hebben 
kunnen oplopen tot 15.000. Andere West
europese Ianden kampten met hetzelfde 
verschijnsel. Deze plotselinge toeloop van 
asielzoekers naar Nederland is niet een
duidig te verklaren. Naast de in het alge
meen sombere wereldvluchtelingensitua
tle speelden ongetwijfeld het restrictieve 
beleid van de ons omringende Ianden en 
de relatief goede sociale voorzieningen in 
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Nederland een rol. Aangezien de meeste 
asielzoekers zich in de vier grate steden 
aanmeldden ontstonden daar problemen 
met betrekking tot de capaciteit en de 
opvang. De plaatselijke vreemdelingen
diensten kwamen in eerste instant1e niet 
verder dan registratie van de aanmeldin
gen, de admin1stratieve afhandeling l1et 
maanden op zich wachten. De loch al 
langdurige toelatingsprocedures dreig
den nog verder uit te dijen. Met name de 
huisvesting bleek een probleem. Door 
overbewonmg waren levensgevaarlljke 
omstandigheden geschapen, terwijl een 
aantal asielzoekers bij gebrek aan een 
onderkomen de nacht op straat moest 
doorbrengen. De steden luidden de nood
klok waarna de staatssecretaris, mevrouw 
Korte-Van Hemel, op 31 maart een brief 
naar de Kamer stuurde met daar1n een 
aantal noodmaatregelen om de toestroom 
van asielzoekers te kunnen beheersen. 

Restrictief toelatingsbeleid 
De Nederlandse regering voert al een 
aantal Jaren in het algemeen een restrictief 
beleid ten opzichte van vreemdelingen. Er 
ziJn eigenlijk maar dr1e gronden voor toela
ting 
1 een wezenliJk Nederlands belang. BIJ

voorbeeld wanneer een vreemdeling 
een beroep uitoefent dat niet door een 
Nederlander kan worden overgeno
men. 

Zijn er minder 
vluchtelingen of zijn wij 
minder ruimhartig? 
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2 toelating op grand van internationale 
afspraken zoals het Vluchtelingenver
drag van Geneve u1t 1951. Asielzoekers 
die vallen onder de criteria van het 
Vluchtelingenverdrag kriJgen de status 
van vluchtel1ng, ook wei de A-status 
genoemd. Hieraan is zoals gezegd 
geen limiet gebonden. In d1t verband 
kan men vraagtekens plaatsen biJ de 
ontwikkel1ng van een dalend aantal toe
gelaten asielzoekers. In 1982 kregen 
nog 1650 asielzoekers een status (A of 
B of een verblijfsvergunn1ng), in 1985 
waren dat er nog maar 1200. Zijn er 
minder vluchtelingen, of IS Nederland 
minder ruimhartig geworden? 

3 klemmende redenen van humanitaire 
aard. Dit betreft enerziJdS asielzoekers 
die weliswaar geen gegronde vrees 
voor vervolging aannemeiiJk kunnen 
maken en dus niet onder de criteria van 
het Vluchtelingenverdrag vallen, maar 
loch niet naar hun land teruggestuurd 
kunnen worden vanwege de polit1eke 
situat1e daar, anderziJdS gaat het om 
mensen die 1n het kader van gez1nsher
enig1ng toelating in Nederland kunnen 
kriJgen. Deze mensen krijgen dan in 
Nederland de status van asielgerechtig
de, ook genoemd deB-status. 

De oude asielprocedure 
Tot 15 april jongstleden verl1ep de aslel
procedure als volgt: Een vreemdeling 
meldde zich aan biJ de plaatselijke pol1t1e 
als asielzoeker. HiJ werd gereg1streerd en 
de vreemdelingenpol1tie nam hem een 
kort verhoor af om achter ziJn personalia te 
komen. Met het bewijs van registratie kon 
de vreemdel1ng dan biJ de sociale dienst 
een bijstandsuitkering krijgen. Zelf moest 
hij voor huisvesting zorgen. Wekelijks 
diende hiJ zich bij de politie te melden. Een 
contact-ambtenaar van het ministerie van 
Justit1e nam hem later een tweede, uitge
breider verhoor af met behulp van een 
tolk. Aan de hand van dit verhoor bereld
de Justitie een eerste beschikking voor. 
De verstrekte gegevens moesten worden 
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nagetrokken. Over het algemeen mocht 
de vreemdeling deze beslissing in eerste 
aanleg in Nederland afwachten. Viel de 
beslissing negatief uit, dan kon de asiel
zoeker b1nnen 30 dagen om een schriftelij
ke herziening vragen biJ het ministerie van 
Justitie. Just1tie bepaalde ook of de ver
zoeker de uitslag in Nederland mocht af
wachten. Als de verzoeker het land uit 
moest, kon hiJ v1a een kort geding probe
ren ziJn u1tzett1ng tegen te houden. Een 
Adv1escommissie voor Vreemdellngenza
ken kon het ministerie tijdens de herzie
ningsfase adviseren. lndien de herzle
ningsbeslissing wederom negat1ef was, 
kon de verzoeker nog beroep aantekenen 
bij de Raad van State. Als het hem ook in 
deze fase niet werd toegestaan de beslis
sing 1n Nederland af te wachten, stand 
hem opnieuw de weg van het kort geding 
open. Gedurende het gehele proces kon 
de asielzoeker zich voorzien van (kostelo
ze) rechtsbijstand. AI metal duurde deze 
procedure gemiddeld v1er jaar maar vaak 
nog Ianger. De Tweede Kamer heeft al 
Jaren op versnelling van de procedure 
aangedrongen. 

De nieuwe maatregelen 
In november 1986 heeft de Tweede Ka
mer de notitie Herziening Vreemdelingen
wet besproken. Deze notitie was een eer
ste aanzet voor een integrale herziening 
van de uit 1965 daterende Vreemdelln
genwet inclusief het asielrecht. Deze her
ziening beoogt onder meer versterking 
van de rechtspositie van in Nederland wo
nende vreemdelingen, vereenvoudiging 
van de regelgeving en verkorting van de 
procedures. In het regeerakkoord is afge
sproken dat de staatssecretaris voor het 
eind van dit Jaar met een wetsontwerp 
naar de Kamer zal komen. Door de plotse
linge toevloed van grate aantallen asiel
zoekers was de nood echter zo hoog ge
stegen dat er op dit onderdeel op korte 
termiJn iets moest gebeuren. De staatsse
cretaris kondigde twee soorten maatrege
len aan: 
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internationaal en Europees overleg en 
afstemming; 

2 verkorting van de procedure. 
Nadat de maatregelen tijdens het grate 
vluchtelingendebat op 9 april jongstleden 
uitgebreid waren besproken, zijn ze reeds 
op 15 april jongstleden van kracht gewor
den. 

ad 1) Overleg op internationaal en Euro
pees niveau. 

Het vluchtelingenprobleem is een inter
nationaal probleem dat primair om een 
1nternationale aanpak vraagt. Op 28 jun1 
1951 sloten de lidstaten van de Verenigde 
Naties te Geneve het verdrag betreffende 
de status van vluchtelingen. Het verdrag 
heeft tot doel vluchtel1ngen een minimum 
van rechten te garanderen. Door het Pro
tocol van New York betreffende de status 
aan vluchtel1ngen in 1967 werd het ver
drag geactualiseerd. 

In het verdrag wordt een vluchtelmg 
omschreven als 'een persoon die gegron
de vrees voor vervolging heeft op grond 
van zijn ras, godsdienst, national1teit, het 
behoren tot een bepaalde sociale groep of 
politieke overtu1ging'. 

In 1951 begon het Bureau van de Hoge 
Commissaris voor de Vluchtelingen 
(UNHCR) eveneens te functioneren. Bij 
het tot stand brengen van internationaal 
overleg speelt de Hoge Commissaris (HC) 
een onmisbare rol. Een voorbeeld van een 
overleg onde~ auspicien van de UNHCR 1s 
het onlangs gevoerde Gerzensee-overleg 
in Zwitserland (11-13 februari 1987). Dit 
overleg is voortgevloeid uit een in 1985 op 
gang gekomen proces van consultaties 
tussen Westerse regeringen en de Hoge 
Commissaris. 

Zolang de Westerse regeringen het ge
voel hebben dat zij geen greep hebben op 
de toestroom van asielzoekers zullen zij 
weinig bereid zijn zich vast te leggen in 
internationale verdragen over verplichting 
tot asielverlening. Dit gevoel van onmacht 
heeft er ook toe geleid dat de regeringen 
de criteria van het Vluchtelingenverdrag 
steeds strikter zijn gaan toepassen. Om uit 
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deze impasse te komen is een overleg 
nodig met een flexibele structuur en een 
vertrouwelijk karakter en gericht op speci
fieke stromen vluchtel1ngen. Doel van 
deze consultaties is de concrete samen
werklng tussen regeringen en Hoge Com
missaris bij het vinden van human1taire 
oplossingen te versterken. 

De taak van de Hoge Commissaris be
staat in de eerste plaats uit het verlenen 
van internationale rechtsbescherming aan 
vluchtelingen in de hele wereld. 

In de tweede plaats tracht de HC met 
hulp van lidstaten en part1cul1ere organisa
ties duurzame oploss1ngen voor de pro
blemen van vluchtelingen te vinden. Het 
werk dat de Hoge Commissaris 1n de afge
lopen zesendertig jaar voor vluchtel1ngen 
heeft verricht ondervindt biJ praktisch aile 
regeringen van linkse en rechtse s1gnatuur 
grote waardering. 

Duurzame oplossingen voor vluchtelin
gen bestaan uit Vr!JWillige terugkeer, op
vang en integratie 1n de eigen regio zolang 
terugkeer redelijkerwijs niet mogelijk is, en 
tenslotte hervestiging in derde Ianden. 

Opvang 1n de eigen regio is in de mees
te gevallen een betere oplossing dan her
vestiging. De meeste vluchtelingen willen 
zelf ook het l1efst in de eigen regio blijven. 
Daar bestaan maatschappelijk en cultu
reel gezien de beste mogelijkheden voor 
integrat1e. 

De meeste Ianden in de regio z1jn ook 
best bereid voor opvang te zorgen maar 
zij kunnen zich dat economisch niet ver
oorloven. De rijke Westerse Ianden moe
ten de Derde Wereldlanden d1e opvang 
dus financieel mogelijk maken. Deze hulp 
moet structureel van aard zijn en niet be
perkt blijven tot wat voedsel en een tent. 
Onderwijs, gezondheidszorg en het 
scheppen van werkgelegenheid zijn mln
stens zo belangrijk. 

De grens tussen ontwikkelingshulp en 
vluchtelingenhulp is vaag. De Nederland
se minister van Ontwikkelingssamenwer
klng draagt via een aanvullende b1jdrage 
biJ aan speciale programma's van de 
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Hoge Commissaris voor regionale op
vang van vluchtelingen. 

Het CDA heeft tijdens het debat in de 
Kamer gepleit voor een structurele verho
glng van deze bijdrage aan het werk van 
de Hoge Commissaris en concentratie 
van Nederlandse hulp op bepaalde ian
den. Via internationaal overleg zou zulks 
gerealiseerd kunnen worden. Een aange
houden motie van het CDA ter zake zal bij 
de begrotingsbehandeling van ontwikke
lingssamenwerking aan de orde komen. 
De partijraad van het CDA heeft in ziJn 
resolutie over het vluchtelingenvraagstuk 
van 13 JUni jongstleden dit voorstel van de 
fractie ondersteund. 

Als opvang in de eigen regio onmogeliJk 
is moeten er mogel1jkheden voor herves\1-
ging worden gecreeerd. Vele Ianden die 
partiJ zijn biJ het Vluchteli ngenverdrag heb
ben zich verplicht per jaar een vastgesteld 
aantal door de HC geselecteerde vluchte
llngen op te nemen (het zogenaamde quo
tumbeleid). 

De Nederlandse regering heeft dlt quo
tum onlangs verhoogd tot vijfhonderd per 
jaar, waarboven nog enkele specifieke ca
tegorieen als Vietnamese bootvluchtelm
gen en gezinsleden van vluchtelingen 
worden toegelaten. 

Bij de vaststelling van dit quotum heeft 
de regering zich duidelijk meer Iaten lei
den door de mogelijkheden die zij op korte 
termijn denkt te kunnen bieden dan door 
het aantal benodigde hervestigingsplaat
sen op de wereld. Volgens bronnen van 
het Hoge Commissariaat zijn er \hans zo' n 
171.000 hervestigingsplaatsen in de we
reid te weinig. Evenmin is het realistisch te 
denken dat de stroom individuele asiel
zoekers zal afnemen indien Nederland zijn 
quotum verhoogd. Het getal viJfhonderd is 
dan ook geen absoluut gegeven. Voor de 
CDA fractie is een eventuele verhoging 
van het quotum niet uitgesloten maar zij wil 
dit Iaten afhangen van internationaal over
leg. 
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Europees overleg 
De exponentiele stijging van asielzoekers 
heeft zonder twijfel ook een impuls gege
ven aan het overleg in Europees verband. 
Daar wordt gestreefd naar zogenaamde 
'flankerende maatregelen'. Dit over leg 
vindt op verschillende niveaus plaats: de 
Benelux, de onderhandelingen over het 
Akkoord van Schengen dat streeft naar 
een volledig vrij verkeer van personen in 
het Schengengebied - Benelux, Frank
rijk en Duitsland - in 1990, de Europese 
Gemeenschap die streeft naar een ge
meenschappelijke mark\ in 1992 en de 
Raad van Europa (het zogenaamde Ca
har-overleg). 

In het comite CAHAR ( = Commission 
ad hoc pour les Apatrides et les Refugies) 
van de Raad van Europa, een gezelschap 
van deskundigen dat tweemaal per jaar 
een week bijeenkomt, word\ overleg ge
voerd over de kwestie welk land verant
woordelijk is voor de asielaanvraag. 
Slechts een lidstaat moet de asielaan
vraag in behandeling nemen. Dit voor
komt dubbele procedures en het pro
bleem van refugees in orbit. Dit overleg is 
momenteel vastgelopen. De problemen 
zijn vooral terug te voeren op belangente
genstellingen tussen de mediterrane tran
sitlanden (Ianden waar men gewoonlijk 
een tussenstop maakt zoals bijvoorbeeld 
ltalie) en de Ianden in Noord en West
Europa die primair als reisdoel fungeren. 
Via een billijke lastenverdeling moe\ wor
den voorkomen dat de doellanden de 
stroom asielzoekers ombuigen naar de 
aankomstlanden. 

Binnen de Benelux en de EG word\ 
gestreefd naar harmonisatie van de ver
schillende nationale vreemdelingenwet
gevingen. In de toekomst zal een beslis
sing op een asielverzoek (ook een afwij
zende) door een lidstaat moeten gelden 
voor aile lidstaten. Het geval van een Tamil 
die in Nederland geen vluchtelingenstatus 
krijgt maar in Denemarken wei zal dan niet 
meer voorkomen. 

Verder is het van belang door het stellen 
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van gemeenschappelijke regels voor biJ
voorbeeld een geharmoniseerd visumbe
leid, te voorkomen dat eenzijdige maatre
gelen van het ene Europese land slechts 
tot gevolg hebben dat de stroom van asiel
zoekers zich verlegt naar een ander Euro
pees land. 

De totstandkoming van het Akkoord 
van Schengen in juni 1985 is van groot 
belang voor de voortgang van de Europe
se integratie. Een volledig vrij personen
verkeer kan echter de controle op de bin
nenkomst van asielzoekers bemoeilijken. 
Maar een intensievere nationale grensbe
waking zou het integratte-proces versto
ren. Extra aandacht voor de gemeen
schappelijke controle aan de buttengren
zen van het Schengengebted is een bete
re oplossing. 

Op 12 maart jongstleden heeft het Euro
pees Parlement met grote meerderheid 
een resolutie aangenomen over het asiel
recht gebaseerd op het zogenaamde rap
port-Vetter. In de resolutie wordt onder
scheid gemaakt tussen een politiek vluch
teling die politiek asiel buiten zijn land 
moet kunnen krijgen en een economisch 
vluchteling die in zijn eigen land moet 
worden geholpen. Tevens word! bepaald 
dat de lidstaten in onderling overleg pas
sende maatregelen mogen nemen tegen 
misbruik van het asielrecht. Daarnaast 
worden er een aantal voorwaarden opge
somd met betrekking tot de toelating, 
rechtspositie en opvang van vluchtelin
gen. Vermoedelijk zal op basis van deze 
resolutie in 1988 een EG-richtlijn worden 
geformuleerd. AI is er dan sprake van 
enige vooruitgang in het Europees over
leg loch bestaat er nog lang geen Euro
pees vreemdelingenrecht. 

In afwachting van een Europese con
sensus daarover voelde de Nederlandse 
regering zich gedwongen zelf maatrege
len te nemen. Oat de afremmende maatre
gelen van andere Westeuropese Ianden 
een rol hebben gespeeld in het besluit ook 
in Nederland het asielbeleid te verscher
pen gaf de regering in het debat zelf toe. 
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Of zoals minister Van den Broek zei: 'AI te 
goed is buurmans gek'. De Kamer waar
schuwde de regering er terecht voor dat 
datgene wat in het buitenland gebeurt 
voor Nederland geen referentiekader zou 
mogen zijn. Eenzijdige uitvoering van be
perkende maatregelen voordat in Euro
pees verband overeenstemmtng is bereikt 
heeft immers het gevaar in zich dat er 
verschillen van 1nzicht blijven bestaan tus
sen staten hetgeen voor bonafide asiel
zoekers nadelig kan uitwerken. 

ad 2) Verkorting van de procedure in theo
rie en praktljk 
Door de regels met betrekking tot de 
asielprocedures aan te scherpen hoopt de 
regering de oneigenlijke asielverzoeken 
zo snel mogelijk uit te selecteren, zonder 
dat de kansen van de echte vluchteltngen 
verminderen. Daartoe zijn in Europees 
verband stringentere voorwaarden ge
steld aan de toelating, terwijl Nederland in 
haar eigen toelatlngsprocedure een aan
tal organisatorische en procedurele wijzi
gingen heeft aangebracht. De aard van 
deze wijzigingen alsmede de gevolgen 
voor de praktijk wtl ik hieronder kort be
spreken. 

Luchtvaartmaatschappijen 
De Westeuropese regeringen hebben er 
biJ de luchtvaartmaatschappijen op aan
gedrongen dat ziJ passagiers die hun land 
tot bestemming hebben, beter moeten 
controleren op hun papieren. Nederland 
heeft reeds visumverplichtingen ingesteld 
voor reizigers die uit bepaalde vluchtlan
den komen. Op grond van de Conventie 
inzake de lnternationale Burgerluchtvaart
organisaties (1955) zijn luchtvaartmaat
schappijen gehouden erop toe te zien dat 
passagiers in bezit zijn van de vereiste 
documenten, op straffe van een boete en 
verhaal van de kosten door de nationale 
regeringen. 

Het is inderdaad een probleem dat 90% 
van aile asielzoekers Nederland zonder 
papieren binnenkomt. Een aantal van hen 
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vernietigt de pap1eren vaak nog biJ aan
komst 1n Nederland, daartoe aangezet 
door malafide reisagenten die hen van 
papieren hebben voorzien. Voor de Ne
derlandse autonte1ten wordt het daardoor 
moeilijker het vluchtverhaal te controleren. 
Anderzijds 1s het ev1dent dat ook de mees
te bonafide asielzoekers met gekochte of 
vervalste papieren moeten reizen juist om
dat ze hun land in grote haast hebben 
verlaten. Het is dan ook onjuist dat de 
betrokken regermgen een deel van hun 
verantwoordeltjkheid voor de controles op 
en de beoordeling van toelating van pas
sagiers overlaten aan particuliere bedriJ
ven. De bemanning van een vl1egtuig kan 
onmogeltJk de situatie ter plaatse beoorde
len en het gevaar dat bonaftde astelzoe
kers naar hetland waar ziJ vervolging vre
zen worden teruggestuu rd, is niet ondenk
baar. In de prakt1jk heeft de verscherpte 
controle door luchtvaartmaatschappiJen 
tot nu toe wein1g effect gehad; het aantal 
asielzoekers dat zonder pap1eren reist, is 
gelijk gebleven. 

Beslissing in een dag 
In de grote steden waar de achterstand 
het grootst was zijn contactambtenaren en 
beschikkmgsambtenaren van het ministe
rie van Justitie gestat1oneerd biJ de plaat
selijke vreemdelingendiensten. In deze 
nieuwe opzet worden aanmelding, ver
hoor en beschtkking in een dag afgehan
deld. Dankzij de nieuwe opzet alsmede de 
u1tbreiding van het personeel bij de 
vreemdelingendiensten, het ministerie 
van Justitie en de rechtbanken kon een 
begin worden gemaakt met het wegwer
ken van de achterstanden en konden 
nieuwe asielverzoeken sneller in behande
ling worden genomen. Eveneens ziJn 
voorstellen gedaan om de werkwijze van 
de drie ministeries die bij de asielproble
matiek betrokken zijn efficienter te maken 
door meer co6rdinat1e, samenwerkmg en 
automatische gegevensverwerking. Het 
effect daarvan kan pas op langere termtJn 
gemeten worden. 
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Een toename van het aantal beschikkin
gen betekent overigens nog niet dat aile 
asielzoekers ook werkeltJk het land verla
ten. Gebrek aan menskracht bij de vreem
delingenpolttie is een belangriJke oorzaak 
van het fe1t dat slechts in 25% van de 
gevallen een effectieve verwijdering plaats 
heeft. De meeste asielzoekers raken na 
hun afwijzing u1t het zicht van de vreemde
lmgendiensten. Een onbekend, maar 
groot aantal vreemdelingen verblijft ille
gaal in Nederland. Het ziet er voorlopig 
n1et naar u1t dat dit probleem adequaat 
aangepakt kan worden. 

Directe uitzetting 
De astelzoeker die zonder papieren Ne
derland bmnenkomt maakt volgens de 
staatssecretaris een slechte start. Maar het 
enkele feit van het niet in bezit ziJn van 
ident1teitspapieren mag echter niet beslts
send ziJn in de afweging of de asielzoeker 
wordt toegelaten tot de procedure. Hier
voor is ttjdens het debat door de CDA
fractte, daarin gesteund door de resolutie 
van de partiJraad, in een motie nog eens 
nadrukkelijk aandacht gevraagd. De 
staatssecretar1s heeft in haar bewuste brief 
echter melding gemaakt van een aantal 
categorieen asielzoekers die direct mogen 
worden uitgezet. 

Oat betreft allereerst de asielzoeker die 
zich schuldig maakt aan frauduleuze han
delingen of misbruik maakt van de asiel
procedure en bovendien een zeer zwak 
vluchtverhaal heeft. In dat geval wordt 
hem aileen een kort politie-verhoor afge
nomen en daarop volgt een onmiddellijke 
besliss1ng. 

In de tweede plaats gaat het om de 
vreemdeling van wie men het vermoeden 
heeft dat hij een ongegrond verzoek doet 
en die zich v1a Schiphol of aan de Oost
grens als asielzoeker meldt. Hij verblijft 
dan officieel niet in Nederland. Aan de 
Oostgrens moet hij de beslissing in Duits
land afwachten, op Schiphol bevindt zich 
een speciale opvangruimte waar hij in 
principe een maand kan verblijven. 
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In de derde plaats betreft het astelzoe
kers die enige tijd in een ander (Westers) 
land van eerste opvang hebben verbleven 
alvorens ze in Nederland asiel aanvroe
gen. BtJ deze categorie dient onderschetd 
gemaakt te worden tussen vluchtelingen 
en astelzoekers. 

De laatste Jaren komt het steeds vaker 
voor dat vluchtelingen, die nadat ze reeds 
in een buurland van het land waarutt ze 
gevlucht ziJn bescherming hebben gevon
den, op eigen gelegenheid naar Europa 
reizen in plaats van een duurzame oplos
stng van de Hoge Commissaris af te wach
ten. Zo n als vluchteling erkende astelzoe
ker wordt niet toegelaten tot Nederland als 
aannemelijk ts dat htJ in een ander land 
reeds genoegzame bescherming genoot. 
Onder het begrip genoegzame bescher
ming wordt verstaan beschermtng tegen 
terugzending naar hetland waar hij vervol
gtng te vrezen heeft. Ook is het van belang 
dat hij in dat land van eerste opvang had 
kunnen verblijven op een wijze die 'naar 
lokale maatstaven gemeten ntet als abnor
maal is aan te merken'. 

Voor aile duidelijkheid: dit land van eer
ste opvang is aileen relevant als het een 
erkende vluchteling betreft. Een afgewe
zen asielzoeker kan immers wei naar zijn 
land van herkomst terugkeren. 

Met een Westers land van eerste op
vang wordt bedoeld een (democratisch) 
land dat het Vluchteltngenverdrag van Ge
neve heeft ondertekend en dus vluchtelin
gen niet naar het land van herkomst zal 
terugsturen, terwijl er bovendien een goe
de asielprocedure bestaat. Daaraan vol
doen onder andere West-Duitsland, Bel
gte, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk en 
Canada. Met een aantal van deze Ianden 
heeft de Nederlandse regering bovendten 
een zogenaamde terugname-overeen
komst gesloten. Wanneer de autoriteiten 
van dat land erin toestemmen kan Neder
land de asielzoeker direct naar dat land 
uitzetten zonder eerst een beslissing om
trent diens vluchtelingschap te hebben 
genom en. Asielzoekers die een tijd in deze 
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Westerse Ianden hebben verbleven en 
toen asiel in Nederland hebben aange
vraagd worden niet toegelaten omdat zij 
asiel in dat Westerse land hadden kunnen 
aanvragen. 

T och zit er a an deze 'afspraak' nog wei 
een aantal haken en ogen. Veel asielzoe
kers die per vliegtuig hun eigen land verla
ten maken voor ze Nederland beretken 
meestal eerst ergens een tussenstop. De 
vraag ts of er dan sprake is van een land 
van eerste opvang of een doorretsland. In 
dat laatste geval mag de asielzoeker na
meliJk wei asiel aanvragen in Nederland. 
D1t doorreisprincipe moet in ieder geval 
gehandhaafd blijven. Het ts echter een 
weinig nauwkeurig omschreven principe 
en de Europese Ianden zijn het er nog 
steeds ntet over eens hoe lang een asiel
zoeker in een bepaald land moet hebben 
verbleven wil dat land als land van eerste 
opvang kunnen worden aangemerkt. Van 
belang ZtJn dan vooral de intentie van de 
astelzoeker: hij moet kunnen aantonen dat 
hij vanaf het beg1n van plan was om naar 
Nederland te vertrekken, bijvoorbeeld 
omdat hij hier familie heeft, en de kracht 
van zijn vluchtverhaal. Uiteindelijk bliJft in
tentie natuurlijk een subjectlef begnp. Uit 
de praktijk van de laatste maanden blijkt 
dat de kracht van het asielverzoek het 
vaak moet afleggen tegen het argument 
van de komst uit een land van eerste 
opvang. Ott moet waarschijnlijk in strijd 
worden geacht met de door de Kamer 
aanvaarde CDA-motie ttjdens het debat 
inhoudende dat de regering een asielzoe
ker nooit automatisch naar een land van 
eerste opvang terug kan sturen, maar zich 
er eerst van moet vergewissen dat hetland 
van eerste opvang ook be reid is de betrok
ken asielzoeker terug te nemen. Is dat niet 
het geval dan dient Nederland voor de 
asielzoeker verantwoordelijk te blijven. Op 
die manier wordt voorkomen dat asielzoe
kers tussen Ianden heen en weer gescho
ven worden. 

In dit verband moet de positie van niet
Westerse Ianden als Turkije en Pakistan, 
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die het Vluchtelingenverdrag slechts ge
deelteliJk of helemaal niet ondertekend 
hebben, nog worden genoemd. De Ne
derlandse regering beschouwt deze ian
den wei als land van eerste opvang en 
stuurt regelmat1g asielzoekers afkomstig 
uit deze Ianden terug. In de praktijk blijkt 
echter dat deze asielzoekers vaak niet 
worden toegelaten. Zolang Turkije en Pa
kistan het verdrag n1et volledig onderte
kend hebben mogen ZIJ miJns 1nziens n1et 
als Ianden van eerste opvang beschouwd 
worden. 

In al deze gevallen bliJft het mogeiiJk 
binnen een penode van zeven tot dert1g 
dagen, afhankelijk van de sterkte van het 
vluchtverhaal, een kort geding aan te 
spannen tegen de uitzetting. 

Het kort geding 
De vrees d1e de CDA-fractie reeds tijdens 
het de bat uitte nameliJk dat de flessehals in 
de behandeling van as1elzoekers zou ver
schuiven naar de kort geding-rechter is 
terecht gebleken. De versnelling van de 
procedure en de geringe tijd voor een 
zorgvuldige beoordeling van asielverzoe
ken heeft ertoe geleid dat er een lawine 
van kort geding-procedures op gang ge
komen 1s. De rechterlijke macht is overbe
last als gevolg waarvan de wachtlijden 
voor een kort geding tot maanden zijn 
opgelopen. Ondanks de toedeling van ex
tra menskracht biJ de vier arrondisse
mentsrechtbanken in de grote steden en 
Arnhem bl1jft de werklast groot. Aan de 
wens van de Kamer om ten aanzien van 
kennelijk ongegronde as1elverzoeken zo 
snel mogeliJk een spoedoordeel met inbe
grip van een rechterlljke toetsing te geven 
kan op deze manier geen gehoor worden 
gegeven. 

De meeste asielzoekers die een snelle 
(negatieve) beschikking krijgen, kunnen 
daartegen niet meer in herziening en be
roep verschijnen tenzij hun schorsende 
werking wordt verleend. Deze schorsen
de werking wordt echter niet verleend 
'wanneer er tussen redelijk denkende 
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rnensen geen twiJfel kan bestaan dat de 
betrokkene z1ch objectief beschouwd niet 
in een vluchtel1ngensituatie bevindt'. Dit 
criterium heeft de Hoge Raad in 1984 in 
het zogenaamde Mosa-Arrest bepaald. 

Gevolg van de nieuwe maatregelen IS 
dat het zwaartepunt van de procedure bij 
de kort gedlngrechter is komen te liggen. 
Zoals hierboven reeds aangegeven wordt 
een groot aantal asielzoekers echter direct 
uitgezet indien zij tot bepaalde catego
neen behoren. Het wordt voor de rechter 
dan wei erg moeilijk om te bepalen dat het 
onthouden van schorsende werking on
rechtmatig IS. In die situatie kan de rechter 
moeilijk de indlviduele feiten en omstan
digheden Iaten meewegen. 

Rechtsbescherming van de asielzoe
ker 
In theorie is de rechtsbescherming van de 
asielzoeker niet aangetast; ook in de geWIJ
zigde procedure mag de asielzoeker zich 
Iaten bijstaan door een hulpverlener en/of 
advocaat. Praktisch gezien stuit hiJ echter 
op een aantal belemmenngen. De kranten 
hebben de laatste maanden diverse rna
len melding gemaakt van een aantal mis
standen in de procedure. Er is weliswaar 
(nog) geen sprake van een structureel te
kortschieten bij de vreemdelingendien
sten, deze fouten mogen loch niet geba
gatelliseerd worden. Zij zijn wei degelijk 
een symptoom van het gevaar voor grote
re onzorgvuldigheid in de nieuwe proce
dure. Door de grote toe name van het aan
tal beslissingen is de werklast van de ad
vocaten zeer groot. 

Daar komt bij dat het verlenen van ade
quate rechtshulp aan afgewezen en/of in 
bewaring gestelde asielzoekers in een 
aantal gevallen onmogelijk bleek doordat 
uitzetting op zeer korte termijn had plaats
gevonden. Een relatief groot aantal asiel
zoekers heeft dan ook geen gebruik (kun
nen) maken van bijstand door advocaat of 
hulpverlener Hoewel asielzoekers als re
gel n1et in vreemdelingenbewaring mogen 
worden genomen komt dit de laatste tijd 
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steeds meer voor. Tevens wordt niet altijd 
voldaan aan de verplichting het advoca
tenpiket van een 1nbewanngstelling op de 
hoogte te brengen. Ook is het voorgeko
men dat asielzoekers niet steeds van te 
voren op de hoogte zijn gesteld wanneer 
het gehoor door de contactambtenaar zou 
plaatsvinden. In deze gevallen kon er niet 
altijd een advocaat ter plaatse zijn 

Het grote tekort aan tolken, hetgeen 
vooral een tinancieel probleem is, bemoei
lijkt zowel het verhoor als de rechtsbiJSland 
van de asielzoeker. Gedurende de proce
dure wordt de as1elzoeker geacht gebon
den te zijn aan het rapport van de contact
ambtenaar. Dit rapport heett hij echter niet 
zeit ondertekend mede als gevolg van het 
genoemde tekort aan tolken. In de loop 
van de procedure 1s er nauwelijks rUimte 
voor aanvullingen en herzieningen. Zon
der dat daaruit de conclusie kan worden 
getrokken dat de contactambtenaren on
zorgvuldig te werk gaan moet toch opge
merkt worden dat de rapportages 1n het 
algemeen summierder lijken te worden. 
De besch1kking bevat meer dan voorheen 
standaardoverwegingen. T1jdens de eva
luatle van de nieuwe maatregelen op 1 juli 
JOngstleden heett de Kamer de individuele 
behandeling waarbij de kracht van het 
asielmotiet de doorslag dient te geven van 
groot belang voor een adequate asielpro
cedure genoemd. 

Conclusie en aanbevelingen 
De belangrijkste doelstelling van het pak
ket noodmaatregelen, namelijk de be
heersing van de toestroom van asielzoe
kers, lljkt te worden gehaald. De vreemde
lingendiensten hebben de ergste achter
standen weggewerkt en lljken weer greep 
te krijgen op de zaak. Het aantal asielver
zoeken IS als gevolg van de nieuwe maat
regelen sterk gedaald. De aanscherping 
van de asielprocedure waardoor deze 
meer in overeenstemming is met het re
strictieve beleid van de ons omringende 
Ianden, heett hoogstwaarschijnlijk een 
groot aantal one1genlijke asielzoekers at-
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geschrikt. 
De vraag of ook de andere doelstell1ng 

de kansen van de bonafide asielzoeker 
door een snel uitselecteren van de on
elgenlijke asielverzoeken te verbeteren, 
gehaald is vall niet zo gemakkel1jk positiet 
te beantwoorden. Zeker als in aanmerking 
genomen wordt dat van de as1elzoekers 
over wie sinds 15 april een besl1ssing is 
genomen slechts iets meer dan 5% niet 
direct is atgewezen. Vong jaar ging het 
nog bijna om 20%. Van een duidelijke 
verbetering in de wereldvluchtelingensl
tuatie dan wei een wijzig1ng in de vluchtbe
wegingen in de Ianden van herkomst is 
n1ets bekend. 

De conclusie moet dan ook luiden dat 
de prakt1sche uitwerking van de n1euwe 
maatregelen de door de CDA-parliJraad 
beple1te ruimhartigheid met betrekking tot 
de toelat1ng van vluchtel1ngen in gevaar 
brengt. Een ind1viduele benadering van 
de asielzoeker en een grote zorgvuldlg
heid zijn voorwaarden voor de asielproce
dure om de toets der kritiek te kunnen 
doorstaan. Regelmatig overleg tussen ad
vocaten en particuliere hulpverlenende 1n
stant1es enerziJdS en de vreemdelingen
diensten anderziJdS om knelpunten te be
spreken, lijkt noodzakelijk. 

Zolang er op 1nternalionaal en Europees 
niveau geen goede atspraken zijn ge
maakt moet Nederland grote terughou
dendheid betrachten bij het n1et 1n behan
deling nemen van asielverzoeken die bin
nen de hierboven genoemde categoneen 
vallen. Ook hier moeten individuele motie
ven de doorslag geven. Als relatiet welva
rend land dient Nederland zich vooral 
mede 1n te spannen om de opvang in de 
eigen regio daadwerkelijk mogelijk te ma
ken. Pas dan zullen ongecobrdineerde 
vluchtelingenstromen atnemen. Bij dit al
les zal het parlement zijn kntische tunctie 
meer dan ooit moeten waarmaken. 
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Prof. dr. C.J. RiJnvos 

Maatschappelijke orde 
en monetaire 
verhoudingen 

De liberate ideo/ogle bl1jkt een plaats- en 
tljdgebonden beoordelmg te zljn van het 
v;gerende sociaal-economische bestel. 
Dit concludeert prof. Rljnvos in zljn be
sprek;ng van Arend Th. van Leeuwen 'De 
nacht van het kapitaal'. Dit werk is uitgege
ven blj Sun Sociailst1sche Uitgevenj in Nij
megen (840 bladz1jden). 

De mens als een plaats- en tijdloos wezen 
is een hypothet1sche aangelegenheid. Wij 
kunnen ons dan op een engel- dan wei 
duivelachtige wiJze gedragen; in begmsel 
IS er tussen betde geen verschil. Dit is 
scherp aangeduid in een verhaal van Pla
to over Gyges, die als herder in dienst was 
van de konmg van Lyd1a. Wie zich onzicht
baar kan maken met betrekking tot het 
verleden en de toekomst verkeert 1n de 
mogelijkheid 'alles te stelen van de markt 
wat hiJ graag heeft zonder enig gevaar dat 
de dtefstal ontdekt wordt; 1n het huis van 
een ander te gaan en te verleiden w1e hij 
wil; geheel willekeurig te dod en of te bevrij
den uit de gevangen1s en in het algemeen 
zich te gedragen als iemand, die is uitge
rust met bovennatuurlijke krachten. En bij 
dtt alles zal de rechtvaardige op geen 
enkele wijze verschillen van de onrecht
vaardige; beiden Ieven volgens dezelfde 
gedragslijn' .1 

Weliswaar is, algemeen gesproken, het 
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ontbreken van plaats en tijd btJ de mens 
een hypothese. Deze is echter instruct1ef 
omdat het de beste manier IS - spreken
de met Levmas - ten einde zich geen 
illus1es te maken over de zin van het be
staan 'te vertrekken vanuit de menselijke 
ervaring van de zinlooshetd en de absurdi
teit van het Ieven'. 2 

Als wij Ieven los van plaats en ttJd ont
breekt een geheugen en - 1n nauwe sa
menhang daarmee - zijn er geen waar
den in de z1n van de mhoud van regels, 
c.q. maatstaven ter beoordeling van men
selijk gedrag. Dan kan niemand er op 
rekenen dat gedane toezeggingen wor
den nagekomen. Ott is de situatie van het 
ongeordend individualisme. Het hypothe
tlsche karakter hiervan bltjkt al spoedig 
omdat het ongeordend indtvidualtsme niet 
voldoet aan 'the immensely powerful need 
for regularity'. 3 

Wij kunnen niet Ieven zonder een be
paalde zekerheid met betrekking tot het 
gebeuren in onze leefwereld. Zander deze 

Prof dr C J Rl(llVOS (1931) 1s hoogleraar algemene econo· 
m·e en openbare f1nanc•en aan de 1Ur1d1sche faculte,t van de 
Erasmus Un1vers·te1t Rotterdam 
1 Plato. The republic (H armondsworth 1984) 1 06 
2 Luk Bouckaert. Emmanuel Levmas - Een !Jioso!Je van het 

gelaat (Leuven/Amersfoort 1983) 33 
3 Karl R Popper. Ob;ectJVe Knowledge - An evolutionary 

approach (Oxford 1973) 23 24 
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zouden WIJ - om slechts enkele voorbeel
den te noemen - in het ongewisse zijn 
wat betreft namen biJ bepaalde telefoon
nummers, de rijnchting van treinen en de 
inhoud van bierflesjes. Kortom, 'there is a 
general need for a world that conforms to 
our expectations'. 

Maatschappijkritiek en geldbegrip 
De rationele inrichting van onze leefwereld 
vindt voor een goed deel plaats op basis 
van maatschappijkritiek, in het kader 
waarvan word! getracht te komen tot de 
formulering van een sociale ideologie. 
Hierb1j rijst de vraag naar de betekenis van 
deze uitdrukking. Een ideologie is qua 
begnp het centrale waardencomplex met 
betrekk1ng tot de inrichting van de maat
schappij. H ierbij past een onderscheid 
tussen de analytische en de kritische ideo
logie. In het eerste geval word! maat
schappijkritiek uitgeoefend vanuit de over
tuiging - althans in beginsel - dater een 
ideale maatschappelijke orde gedacht 
kan worden los van plaats en tijd. De 
ideolog1e, waarmee deze samenleving 
word! aangeduid, bevat - dat is althans 
de intentie - woorden met eeuwige waar
heid omtrent de gewenste maatschappe
lijke orde, waaruit volgt dat deze 
- immuun voor kritiek - in monoloog
vorm word! uitgesproken. 

Geheel anders is de kritische ideologie, 
waarbiJ maatschappiJkritiek word! be
oefend in de vorm van een historisch ge
bonden en bijgevolg van plaats en tijd 
afhankelijke beoordeling van de bestaan
de samenleving. De plannen en activitei
ten ter hervorming van het sociaal-econo
mlsch bestel zijn dan eveneens historisch 
betrekkelijk. De ideologie waarmee in 
deze situatie de gewenste samenleving 
word! aangeduid is vervat in woorden ge
sproken binnen een concrete maatschap
pij en in dialoogvorm. 

Conform dit verschil in sociale ideologie 
is een onderscheid mogelijk tussen twee 
onderscheiden geldbegrippen, zoals 
ge1ntroduceerd door Frankel 4 In het ka-
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der van de analytische ideologie is de 
geldeenheid een zelfstandige, los van de 
mens bestaande, aangelegenheid die 
funclloneert volgens immanente rationele 
wetmatigheden in nauwe verwantschap 
met een alternat1eve - bijvoorbeeld tradi
tioneel katholieke - ethiek, die een 
scherp onderscheid kent tussen goed en 
kwaad. Het een en ander leidttot 'rationali
teit in de natuur', gekenmerkt door oor
zaak/gevolgrelaties zonder du1delijk men
selijk initiatief. De zorg voor het geld is 
hierbij gebaseerd op het naleven van 
voorschriften als gegeven normen voor 
menseiiJk handelen, die strikt ra!loneel toe
pasbaar zijn. Wat betreft de naleving gaat 
het om het afleggen van rekenschap, als 
toetsing van een geheel zelfstand1g ge
drag aan een gegeven norm, stnkt ratio
nee! en los van plaats en tijd. 

In het kader van de kritische ideologie is 
de geldeenheid een van de mens afhan
kelijke aangelegenheid, die functioneert 
volgens van ons afkomstige rationele wet
matigheden, die wij zeit formuleren in nau
we verwantschap met de keuze-ethiek, 
met een onderscheid tussen goed en 
kwaad, maar waarbij 'het goede' diverse 
mogelijkheden kent. Het een en ander 
leidt tot 'rationaliteit in de cultuur', geken
merkt door oorzaak/gevolgrelaties met 
een duidelijk menselijk initiatief. De zorg 
voor het geld is hierbiJ gebaseerd op het 
naleven van ged ragsregels als norm en 
voor menseliJk handelen, die wiJ zeit for
muleren. Wat betreft de naleving gaat het 
om het afleggen van verantwoording als 
beantwoording van de vraag door de ont
vanger van vertrouwen hoe door hem een 
toevertrouwde belangenbehartiging is ge
realiseerd. De analytische ideologie kent 
twee varianten; de religieuze en de profa
ne. In het eerste geval komt maatschappiJ
ordening tot stand door een zich gehoor
zaam gedragen naar de wil van een 'ho
gere mach!'. De tradltionele katholieke 

4 Herbert S Frankel Money Two Philosophies The Con
flict of Trust and Authonty Oxford 1977 
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maatschappijleer heeft duidelijk deze 
strekking. In de tweede situatie ordenen 
wij de samenleving conform eigen over
wegingen en intenties. Een voorbeeld 
hiervan is de marxistische-leninistische 
maatschappijleer. 

Smith, Aristoteles en Marx 
Het lijkt alsof de liberale maatschappij, 
zoals die door Adam Smith is beschreven 
als de verwerkelijktng van een profane 
analytische ideologie moet worden aan
gemerkt in die zin, dat de hypothetische 
nihilistische situatie wordt beeindigd door 
de schepping van een geordend indivi
dualisme. Tot op zekere hoogte is dat het 
geval. 'In de wilde samenleving', aldus 
Van Leeuwen, 'geldt aileen het naakte 
bestaansrecht, gehandhaafd door de wet 
van de vergelding. Daarop volgt de perio
de van de geordende samenleving, waar
in het eigendomsrecht centraal staat. Ten
slotte doet de burgerlijke samenleving 
haar intrede in de geschiedents, geken
merkt door het geldelijk contract' (biz. 
1 03). In beginsel moet het ongeordend 
individualisme in zijn geheel worden 
beeindigd, want zolang resten hiervan be
staan kan de beoogde en gerealiseerde 
liberale maatschappelijke orde ongedaan 
worden gemaakt. Daarbij acht de liberale 
ideologie niettemin slechts een beperkte 
kanalisering van het vrijheidsgebruik 
noodzakelijk. Weliswaar bevindt die ideo
logie zich hiermee in een netelig conflict 
tussen vrijheid en zekerheid. Maar zij is 
daarover niet ongerust, omdat het indivi
duele gedrag zonder uitgebreide regule
ring toch wei in overeenstemming zal zijn 
met de gewenste maatschappelijke orde. 
Daarom is 'fair play', in die zin dat liberale 
beginselen nauwgezet in acht worden ge
nomen, de grondwet van de burgerlijke 
samenleving. Op dit punt laat Smith zijn 
gedachtengang aansluiten op de natuurlij
ke deugdenleer. 

Van Leeuwen wijdt vele bladzijden aan 
de samenhang tussen Smith's moraalfilo
sofie en economische theorie. Bij de inter-
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pretatie van de vier kardinale deugden 
volgt Smith de 'natuurlijke rechtsgeleerd
heid' volgens welke de voorzichtigheid, 
de sterkte en de matigheid algemene be
ginselen voor goed handelen zijn, terwijl 
de rechtvaardigheid heel concreet toe
pasbare normen geeft. Oat past geheel in 
de liberale samenleving, die immers 
steunt op een precieze naleving van con
tractuele overeenkomsten. Hierbij speelt 
het geld als zelfstandig ruilmiddel een be
langrijke rol. Een nauwkeurige naleving 
van geldelijke verplichtingen is een recht
vaardigheidsvoorschrift waaraan met gro
te precisie moet worden voldaan. 

Van Leeuwen vergelijkt deze gedach
tengang met de opvattingen van Aristote
les, volgens welke een scherp onder
scheid moet worden gemaakt tussen de 
polis en de familie. De polis was de politie
ke gemeenschap van vrije burgers waarin 
de mens zich werkelijk ontplooide door 
beoefening van de deugden. De familie 
was het economische samenlevingsver
band, waarin ook slaven parttcipeerden. 
In beginsel was het mogelijk om de gren
zen van de autarktische familie te over
schrijden door ruilverkeer en geldgebruik, 
maar Aristoteles wees dat als onjuist af. 
Met betrekking tot de aard van het geld 
loopt de gedachtengang van Aristoteles 
parallel met die van Smith. Geld is als 
praktisch ruilmiddel een middel - zoals 
volgens Aristoteles met elke deugd het 
geval is - en dient z6 te worden gebruikt 
dat steeds gelijke waarden worden ge
ruild. Geldcreatie betekent echter dat er 
geen grens is voor rijkdom en bezit. Oat 
leidt tot een omkering van waarden 'waar
door het laagste in de natuurlijke rang
orde, de uiterlijke goederen, zich hult in de 
koningsmantel van het absolute volmaak
te doe I' (biz. 281 ). 

Hierop heeft Marx voortgebouwd in zijn 
'Pariser Manuskripte', hoewel Van Leeu
wen deze niet citeert. Volgens Marx is het 
geld de grote ontregelaar die alles op zijn 
kop zet 'lch bin hasslich, aber ich kann 
mir die sch6nste Frau kaufen. Also bin ich 
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In een klassiek liberaal 
stelsel is het geld een 
autonome kracht. 

nicht hasslich, denn die Wirkung der Has
slichkeit, ihre abschreckende Kraft, ist 
durch das Geld vernichtet'. s 

Geld binnen een klassiek liberaal stelsel 
is een autonome kracht, zoals een wervel
wind, die alles kan veranderen en in zijn 
tegendeel omkeren. In deze samenleving 
biedt het geld geen, maar is macht waar
aan de mens willoos moet gehoorzamen. 
Het geld behoort tot de onderbouw van 
het sociaal-economische bestel, welke be
palend is voor het menselijke doen en 
Iaten in de bovenbouw. Zodra binnen de 
klassiek-liberale maatschappij de produk
tie wordt gericht op afzet binnen de markt 
gaat het niet Ianger om de creatie van 
gebruikswaarden en een optimale con
sumptieve behoeftenbevrediging. Het 
doel is nog slechts voortbrenging van goe
deren ter verkoop voor geldelijk gewin 
' .. jedes Produkt is ein Kader, womit man 
das Wesen des Anderen, sein Geld, an 
sich will Iocken .. . 'lmpliciet is hiermee een 
voor de klassiek-liberale maatschappij al
les beheersend voorschrift geformuleerd. 
Niemand kan het iemand kwalijk nemen 
dat h1j dit volgt, want het wordt een ieder 
door het geld opgelegd. De geldhoeveel
heid moet steeds toenemen en doet dat 
ook - zoals een sneeuwbal tot een glets
jer groeit - opdat de macht van het geld 
en zijn bezitter al maar groter wordt. 

Op twee punten heeft - aldus Van 

434 

SoCiaal Econorn,sch 

Leeuwen - Marx de gedachtengang van 
Anstoteles uitgebreid. Weliswaar consta
teerde Aristoteles ruilgelijkwaardigheld in 
d1e zin dat bij geldgebruik steeds gelijke 
waarden dienen te worden geruild, 'maar 
het instituut van de slavernij verhinderde 
hem' - anders dan Marx - 'deze als ruil 
van arbe1dsprodukten te herkennen'. Ten 
tweede 'bleef Aristoteles steken in een 
haarscherpe diagnose van de onbeperkte 
geldcreatie, zonder de oorzaak daarvan te 
vinden in de exploitatie van arbeidskracht 
via ongeiiJkwaardige rull' (biz. 297). Marx 
heeft deze oorzaak opgespoord. Vanaf d1t 
punt wordt 1n de studie van Van Leeuwen 
de gedachtengang van Smith met een 
marxistlsche maatstaf gewikt en gewo
gen. 

Liberale ideologie 
De klass1ek-liberale gedachtengang, 
waarop de 'Wealth of Nations' van Adam 
Smith steunt, voorziet in de vorming van 
een geordend individual1sme, waarin 
mensen met een beschermde privaat
elgendom vooral op contractuele basis 
naast elkaar Ieven. De burgerlijke maat
schappij heeft dezelfde grondslagen als 
de klassieke polis, in die zin, dat zij vrijhe1d 
kent en deelname van een ieder aan het 
bestuur 'Terwijl de Griekse burger eerst in 
en door de polis mens is, IS de moderne 
burger politiek gerechtigd krachtens ZIJn 
menselijke geboorte' (biz. 303). 

Weliswaar is er politlek gezien gelijk
heid. maar 1n Ieite 'wordt b1nnen de struc
tuur van de onderneming de antieke 
meester-slaaf-relatle gecontlnueerd in de 
bez1tsverhouding' (biz. 309). Oat heeft ver
strekkende consequenties. T erwijl Ansto
teles een onbeperkte geldcreatie afwees, 
wordt deze 1n de burgerlijke maatschapp1j 
aanvaard. Deze creatie veronderstelt 'het 
ontstaan van meerwaarde' en deze 'kan 
onmogelijk verklaard worden uit het ruil
proces'. Er van uitgaande dat een waarde 

5 Karl Marx. Texte zur Methode und Prax1s 11·. Panser 
Manusknpte (Re1nbek 1968) 103107 
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kan worden omschreven als de etgen
schap van een obJect - materieel of tm
materieel - om in een behoefte te voor
zten. gaat Van Leeuwen hiermee voorbtJ 
aan een essent1eel kenmerk van de ruil en 
het geld, dat reeds door Simmel 1s gesig
naleerd. Door ruil worden goederen beter 
geschtkt voor de behoeftenbevredtging 
dan voorheen; bijgevolg is deze zelfstan
dtg waardevormend Door vergelijkende 
waardeberekening ontstaat een geheel 
van waardeverhoudmgen 1n maatschap
peltJk verband. Het geld is de uitdrukkmg 
van deze waardeverhoudingen: 'Der 
Geldpreis einer Ware bedeutet das Mass 
der Tauschbarkeit, das zw1schen ihr und 
der Gesamtheit der ubngen Ware be
steht'G Deze gedachtengang gaat 1n de 
nchting van een geldeenhetd als een van 
de mens afhankelijke aangelegenheid 1n 

het kader van de kritische ideologie, welke 
door Sm1th noch door Marx werd gevolgd. 

Van Leeuwen signaleert terecht bij 
Sm1th de geldeenheid als een van de 
mens onafhankelijke aangelegenheid val
gens een analytische ideolog1e. De 'eco
nomtsche despolte' - zo luidt de marxts
ttsch getinte gedachtengang - ·van de 
ondernemingsgewiJze produktie Ievert de 
materiele basis van de geldcrealie . 
Bmnen de onderneming wordt de meer
waarde geproduceerd, dte de bron is van 
de in beginsel onbeperkte accumulatie 
van het kapitaal' (biz. 318). Door produk
tiespectalisatie op basis van kapitaalvor
ming ontstaat enerzijds een grote capaci
teit om levensmiddelen te produceren, ter
WIJI de consumpt1eve mogelijkheden voor 
de produkliemiddelenetgenaar beperkt 
ziJn. De overtollige produkten worden ver
kocht voor edele metal en en andere; deze 
ZIJn volgens de liberale ideologte van natu
re mooi en schaars. Oat is in het bijzonder 
met het goud het geval en daarom is dit 
edele metaal btJ uitstek geschikt voor de 
uitoefening van de geldfuncties. Dit wordt 
1n Ieite gelov1g aanvaard en daarom komt 
hier de klassiek-liberale gedachtengang 
als een religieuze analytische ideologie 
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naar voren; 'de burgerltjke religie is de 
geldcreatie' (biz. 323). 

Ott punt leent zich voor nadere uitwer
king, welke Van Leeuwen niet biedt. Het 
gaat erom dat 1n de ltberale gedachten
gang de gouden standaard als gegeven 
door een 'hogere macht' de hoeksteen 
vormt van een analytische maatschappij
lnrichting. Het goud heeft voor klassiek 
ltberalen een beg1nselvaste betekenis 
zoals in de Babylonische en Egyptische 
oudheid 'Oas feuerige Gold geh6rt die 
Sonne; dem Sonnengott'. Volgens oude 
Egyptische opvatting is het goud 'het 
evenbeeld van de zon', dte als god werd 
beschouwd; het werd gez1en als onafhan
kelijk en tijdloos. Die gedachte werd ook 
aanvaard in de alchemie met de idee dat 
het tijdeltjke en vergankeltjke lood in 
'eeuwig' goud kon worden veranderd. 

Het goud kreeg daarmee een goddelijk 
en bijgevolg tijdloos karakter. In zekere zin 
vinden WiJ deze idee terug 1n de liberale 
analytische gedachte met betrekking tot 
het geld, vermits volgens deze het goud 
tijdloos de geldfuncties kan uitoefenen. 
Daarmee heeft de ltberale sociale ideolo
gie 1ets religieus. Het glinsterend edele 
metaal heeft, vooral door ztjn mooie kleur 
en constante glans, op basis van een strikt 
indtviduele waardering - dat is de ge
dachte - autonoom een constante hoge 
waarde voor een ieder. Een monetair be
stel op goudbas1s bood de mogeltJkheid 
het geld op te vatten als een strikt tndivi
dueel bezit zonder enige noodzaak tot 
verantwoording van de geldwaarde met 
een beroep op maatschappeltJk vertrou
wen of de staatsmacht. Oat paste geheel 
1n de liberale religieus analyttsche ideolo
gte 

Dualisme bij Smith 
De liberale gedachtengang biedt een on
juist beeld van de schaarste, die typerend 
is voor edele metalen en edelstenen. In 
werkelijkheid ontstaat, aldus Van Leeu-

6 Georg Srrnrnel Phrlosophre des Geldes (Berlrn 1958) 87 
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wen, deze schaarste omdat met een aan
bod van overvloedlg geproduceerde le
vensmtddelen edele metalen en edelste
nen worden gevraagd. De machthebber 
wenst deze op een wijze, d1e doet denken 
aan de Midas-legende, bevestiging van 
ZIJn positie. De onju1stheid van de liberale 
gedachtengang wordt nu duidelijk 'De 
schaarse schoonheid van edele metalen 
en edelstenen IS de keerzijde van de over
vloed aan voedsel' (biz. 425). Het is op
merkeiiJk dat Adam Sm1th hieraan - getui
ge zijn arbeidswaardeleer - niet geheel 
voorbiJ is gegaan. 

Vanaf dit punt signaleert Van Leeuwen 
een opmerkelijke tegenstelling in de 
'Wealth of Nations'. Enerzijds IS Smith een 
beginselvast liberaal ideolog1sch denker. 
Ter oplossing van de nihilistische situat1e 
aanvaardt hiJ de schepping van een geor
dend individual1sme. De maatschappiJor
dening, die hierbij plaatsvindt, steunt op 
de gedachte dat 'every indtvidual is the 
best judge of his own interest'. Dit 'utility 
principle' 1s het allesbeheersende uit
gangspunt voor maatschappiJOrdening. 

'Private vice makes public benefit' als 
individuele machtsposit1es in de vorm van 
monopolies achterwege blijven. Beteke
nisvol hierbiJ ziJn de opvatt1ngen omtrent 
de taak van de staat en de strekking van 
het contract De staat moet zorgen voor 
bescherming van de persoon en zijn bezit, 
alsmede voor een deugdelijk verblntenis
senrecht, in die z1n, dat hetgeen dat is 
afgesproken wordt nagekomen. De ge
dachte hierbiJ is dat een ieder voor z1chzelf 
dient te zorgen. Voorzover daarb1j contac
ten met anderen worden gelegd ge
schiedt dat uit eigen belang en op basis 
van individuele overwegingen. Het con
tract is dan een losse afspraak, waarin de 
mens zijn individueel vrije wil gestalte 
geeft. HierbiJ wordt de invloed van het 
contract beperkt tot de contractanten. Op 
deze wijze wll de liberale ideologie met 
een geordend individualisme een kader 
scheppen voor het Ieven van mensen 
naast elkaar. In deze samenleving met 
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prive-bezit van produkt1emiddelen vindt 
ruil van goederen plaats met geldgebruik. 
DaarbiJ zijn loon, winst en grondrente 
- conform datgene wat Van Leeuwen de 
trin1taristische formule noemt - de bron
nen van zowel de ruilwaarde als het inko
men. Zij is tr1nitarisch omdat drie produk
tiefactoren de oorzaken zijn van de ruil
waarde. De bezitters van kapitaal en na
tuurlijke goederen combineren deze pro
duktiemlddelen op contractuele basis met 
arbe1d, waardoor 1n het proces van voort
brenging en handel de ruilwaarde wordt 
gevormd, waaruit de inkomens worden 
betaald. H1erbij IS arbeid 'gewoon een 
ding, zoals andere dingen' (biz. 515). 

B1nnen dit maatschappeiiJke systeem 
zal een tendens ontstaan in de richting van 
een onbeheerste geldcreatie. D1t thema 
had nadere uitwerking verdient. DaarbiJ 
gaat het erom dat de liberale maatschap
PIJ de gouden standaard 1mpliceert, welke 
weliswaar volgens voorschr1ft een str1kte 
handhaving van het dekk1ngspercentage 
vereist, maar waaraan - zo leert de erva
ring in het interbellum - niet kon worden 
voldaan. De restaurat1e van het vroegere 
monetaire bestel na de Eerste Wereldoor
log m 'Churchillian grandeur' was geen 
goede zaak. Ezra Pound klaagde terecht 
over 'the putrid gold standard as was 
about 1925'. 7 

Van Leeuwen gaat hieraan voorbij want 
hiJ wil strikt het betoog van de 'Wealth of 
Nations' volgen. DaarbiJ s1gnaleert hij dat 
volgens Smith anderzijds de waarde van 
de goederen wordt bepaald door de ar
beid dieter voortbrenging IS aangewend. 
Als dlt thema ter sprake komt wordt de 
ordening van de maatschappelijke ver
houdingen door de schepping van een 
geordend individualisme terz1jde gesteld. 
De gedachtengang knjgt een geheel an
der karakter dan voorafgaand. De mens 1s 
opeens hypothellsch een plaats- en tijd
loos wezen; hij leeft in de oertijd zonder 

7 E Pound The Cantos of Ezra Pound (London 1954) 
Car1tos LXXIV. 452 
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klok of wekker. In deze s1tuatie kan fanta
sierijk op een idyllisch-marxistische wijze 
'de oorspronkelijke maatschappij' worden 
beschreven 'waarin de produkten van ar
betd geruild worden door onafhankelijke 
producenten naar de maat van de beste
de arbeid' (biz. 527). De vraag is nu of 
deze samenleving ooit heeft bestaan. 
Enerzijds is er aanleiding te vermoeden 
dat Smith inderdaad in die richting dacht 
want de oorspronkelijke maatschappij is 
'voorgoed verleden tijd' en was dus een
maal realiteit. Maar van de andere kant 
kan ziJ als zuiver hypothetisch worden be
schouwd, want 'haar waarheid wordt vei
lig en ongeschonden bewaard in het Para
dijs, dat door de Zondeval voor ons ontoe
gankelijk is geworden' (biz. 529). 

Van Leeuwen volgt de eerste weg Het 
gaat hem om 'de naieve overschakeling 
van primitieve maatschapp1j (welke voor
afgaat aan kapitaalaccumulatie en verkrij
gtng van grondbezit) naar de burgerlijke 
maatschappij (inclusief de arbeidsloonver
houding), welke kapitaal en particulier 
grondbezit juist vooronderstelt'. 

Kapitaalvorming 
Er is - zo interpreteert Van Leeuwen de 
'Wealth of Nations' - een overgang, ge
kenmerkt door een maatschappelijk schis
ma - een scheidtng van werkgevers en 
werknemers - en een kapitaalaccumula
tie ten behoeve van particulieren. In het 
kader van deze tweeledige overgang stel
len de bezitters van kapitaalgoederen de 
arbeidende groep te werk. 

Kapitaalvorming vindt plaats door 
spaarzaamheid, in die zin dat meer wordt 
geproduceerd en geconsumeerd. De 
vraag rijst wie dit consumptieoffer brengt. 
Hierop zijn twee onderscheiden ant
woorden mogelijk. Volgens de unitaristi
sche formule brengt de arbeid meerwaar
de voort, maar ontvangt deze niet, zodat 
kapitaalvorming en -accumulatie plaats
vinden dank zij besparingen van werkne
mers. Zij kriJQen slechts een loon ter groot
te van de arbeidswaarde minus de winst 
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oftewel ongeveer voldoende voor levens
onderhoud. Hiertegenover staat de trintta
ristische gedachtengang, waarin uitdruk
king wordt gegeven aan de 'eigenlijke 
bedoeling van Smith' (biz. 555). Volgens 
deze zijn kapitaalvorming en -accumulatie 
mogelijk door besparingen van werkge
vers, want de winst wordt ge1nvesteerd, is 
een extra onderdeel van de prijs 'welke 
aan het bestanddeel "arbeidswaarde" 
zou zijn toegevoegd' (biz. 629). Deze trini
taristische gedachtengang - waarbiJ 
loon, winst en grondrente de bronnen van 
de ruilwaarde vormen, nadat de arbeids
waardeleer niet meer van toepassing is -
wordt 'geprojecteerd in de oertoestand'. 
TerWtJI enerzijds volgens de 'Wealth of 
Nations' in de oertijd de unitaristische ge
dachtengang met de arbeidswaardeleer 
zonder reserves geldig was, wordt dit met 
de projectie van de trinitaristische idee 
terug in de tijd discreet vergeten. 

De strekking hiervan is duidelijk. Waar 
het gaat om een ordening van maatschap
pelijke verhoud1ngen ter overwinning van 
de nihilistische situatie kiest Smith als over
tuigd liberaal voor de trinitaristische formu
le. Deze keuze biedt een perspectief in de 
richting van een geordend individualisme 
met het kapitaal als 'de levenskern van de 
burgerltjke maatschappij' (biz. 649). Deze 
standpuntbepaling bevat een duidelijke 
voorkeur - op basis van een analytisch
tdeologische gedachtengang - voor een 
liberale maatschappij met een strikt indivi
dueel eigendomsrecht en een grote mate 
van contractvrijheid. In deze maatschappij 
circuleert een geldeenheid als een van de 
mens onafhankelijke aangelegenheid, d1e 
per saldo een stukje edel metaal is. De 
monetaire autoriteiten hebben als strikte 
taak een voorgeschreven dekkingsper
centage als voorschrift veilig te stellen. 
Hierbij moet Smith afscheid nemen van de 
unitaristische formule en de arbeidswaar
deleer. Oat geschiedt in de 'Wealth of 
Nations' met een 'mythologie van het kapi
taal' (biz. 738), die tot stand komt in drie 
stadia. Aanvankelijk geldt de arbeidswaar-
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deleer en vindt een alzijdig ruilproces 
plaats. Dan wordt via voorraadvorming 
van eindprodukten reeds gedurende een 
korte tijd arbeid geaccumuleerd. Maar de 
partners bij produktie en ruil zijn nog voile
dig gelijk. Het tweede stadium is geken
merkt door loonarbeid, die meerwaarde 
produceert. Nu wordt de arbeidende 
mens afhankelijk van de handel met een 
gelljktijdige vorming van A als loonarbei
der en B als kapitaalbezitter. HierbiJ wordt 
A uitgesloten 'van de beschikkingsmacht 
over het door hemzelf voortgebrachte 
eindprodukt' (biz. 744). Tot slot is er de 
derde fase waarin het kapitaal de produk
tieve arbeid in beweging zet. Dan neemt 
de kapitalist de rol over van de arbeidende 
mens, in die zin dat 'de kapitaalbezitter 
zich ontpopt als de Productleve Arbeider' 
(biz. 7 46) en vervolgens ontrolt zich voor 
Smith 'het zonovergoten landschap van 
de rijkdom der natien' (biz. 750). Oat moge 
voor de auteur van de 'Wealth of Nations' 
de ideale individualistische geordende sa
menleving ziJn geweest. 

Voor Van Leeuwen is het slechts de 
inferieure maatschappij waarvoor Aristote
les en Marx waarschuwden; het is die 
samenleving, waarin 'de Polis is vervan
gen door de totaliteit van het kapitaal' (biz. 
751 ). Hierin is het geld een doel op zichzelf 
geworden, hetgeen uitmondt in absurde 
liquiditeitscreatie. Voorts is de 'total1teit 
van de cultuur niets anders dan de para
siet van het kapitaal'. De evolutie van de 
warenruil, via geldinterventie tot kapitaal
accumulatie en geldrente 'welke Aristote
les vreesde als de ondergang van de Po
lis, wordt ontdekt als zelfontplooiing van 
de dynamiek der geschiedenis en antici
patie van de toekomstige universele wel
vaart' (biz. 770). Daarbij heeft het kapitaal 
'de heiligheid van de antieke tempelschat 
overgenomen' (biz. 773), hetgeen uit
mondt in een 'profane religie van het kapi
taal' (biz. 775) binnen een liberaal maat
schappelijk bestel in de vorm van een 
geordend individualisme, dat wordt be
stuurd door een onzichtbare hand. 
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Beperking van de 'Wealth of Nations' 
De vraag rijst of - gezien op de wijze 
waarop in werkelijkheid in de Westerse 
wereld het nihilisme is overwonnen en 
daarmee samenhangend de aard van de 
geldeenheid - de beschouwing van 
Smith n1et voor een deel buiten de werke
lljkheld staat. Anders gezegd gaat het er 
om of met de 'Wealth of Nations' - inclu
sief de w1jze waarop deze door Van Leeu
wen wordt geinterpreteerd - een juist 
beeld wordt geschetst van de maatschap
pelijke orde en de monetaire verhoudin
gen. Er is ruimte voor twijfel op dit punt. 
DaarbiJ is het andermaal nodig te overwe
gen hoe het ongeordend indlvidualisme 
wordt overwonnen. In de nihilistische si
tuatie ontbreekt de herinnering aan een 
ontmoeting. Het contact tussen mensen is 
vluchtig en voorbijgaand zonder enigerlei 
afspraak of verplichting. Wij blijven 
vreemd voor elkaar met een onheilspellen
de onzekerheid. We weten niet hoe de 
ander zich zal gedragen. De ander heeft 
diezelfde onzekerheid tegenover ons. Het 
vreemde is een bron van onrust en ge
vaar. Omdat niemand iemand kan ver
trouwen voelt geen van ons zich op zijn 
gemak. Er is in ons, aldus Blitz, een 'Sub
Jektzentrismus', waardoor wij ons be
dreigd voelen en geborgenheid zoeken.s 

De opheffing van de nihllistische situalle 
heeft tot strekking dat het beangstigende 
vreemd zijn voor elkaar tot het verleden 
gaat behoren. Oat kan door onderlinge 
belangenbehartiging op vertrouwensba
sis. Deze komt tot stand als personen zich 
daartoe presenteren met een bepaalde 
deskundigheid. Als een arts bijvoorbeeld 
zich met beroepsmatige kwaliteiten belan
genbehartlgend presenteert is dat een 
verzoek hem te vertrouwen, waarmee 
wordt bijgedragen aan de opheffing van 
de nihilistische situatie. Met dit verzoek 
wordt - op basis van te geven en te 
ontvangen vertrouwen - de vijandige 

8 Rudolf Bl1tz. 'Studien uber Angst und Schmerz. Palaonto· 
logleBandi/2(Frankfurta M 1974) 1728. 
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SoCiaal Econom1sch 

vreemdheid doorbroken. Oat is voor het 
menselijk samenleven van essentiele be
tekenls. WiJ kunnen met die doorbraak 'de 
ervaring opdoen, dat mensen door onder
lmge hulp zich het gemakkelijkst al wat ZIJ 
nodig hebben kunnen verschaffen en niet 
dan met vereende krachten de gevaren, 
die overal dreigen, kunnen ontwijken. '9 

D1t verwijst naar een samenleving van, 
voor en door mensen onder elkaar oftewel 
naar maatschappiJordening op bas1s van 
de krilische ideologie. Het is opmerkelijk 
dat de analytische 1deologie slechts gedu
rende een korte tijd kan bestaan. Op lan
gere termijn IS elke 1deolog1e kritisch van 
aard, vermits een enigszins afgeronde 
omschrijv1ng van de meest gewenste 
maatschappij 'voor eens en voor altijd' 
steeds weer op onoverkomeliJke moeilljk-

Op langere termijn is elke 
ideologie kritisch van aard. 

heden stuit. Elke concrete, uitgebalan
ceerde pog1ng in die richtmg schijnt te 
moeten uitmonden in een sociale utopie. 
Want van liJd tot liJd is er een onweerstaan
bare behoefte aan een 1nhoudelijke herfor
mulering van de maatschappiJkrillsche 
standpuntbepalmg. 

Oaarom is op de keper beschouwd op 
wat langere term1jn elke ideologie kritisch 
van aard. 10 Gedurende en1ge tijd kan het 
liJken alsof een analytische ideologie zoals 
de liberale realiteitswaarde heeft, maar 
daarna blijkt zij een plaats- en lijdgebon-
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den beoordeling te zijn van het vigerende 
soc1aal-economische bestel. Het IS pas
send en gewenst om vanuit dit gezlchts
punt de 'Wealth of Nations' te beoordelen. 
Zover gaat de kritiek van Van Leeuwen 
echter niet. Oaarmee bliJft onder andere 
verborgen dat de 'Wealth of Nations' een 
onjuiste voorstell1ng van zaken bevat wat 
betreft de aard van het geld. Daarb1j gaat 
het niet - zoals de liberale geldtheorie wil 
doen gel oven - om een van ons onafhan
kelljke aangelegenheid, die - aldus Van 
Leeuwen - het gevaar bevat van een 
onbeperkte, maatschappelijkverstorende 
l1quiditeitscreatie De geldeenhe1d vormt 
een geintegreerd onderdeel van onze 
leefwereld. 

Zij is momenteel goeddeels een imma
terlele aangelegenheid en heeft een fidu
ciaire grondslag, hetgeen betekent dat WIJ 
het geld vandaag aanvaarden op basis 
van het vertrouwen dat het morgen op een 
vrijwel gelijke wiJze als reken-, ruil- en 
spaarmiddel zal functioneren. 

Geldgebruik op deze bas1s is mogeliJk 
uitgaande van prijzen in het recente verle
den. De goederen in onze gemengde 
volkshuishouding hebben, aldan n1et met 
en1ge modificat1e, vandaag een waarde in 
geld op basis van priJzen, die gisteren 
golden. Daarom kan het geld, zoals WIJ dat 
kennen, zijn funct1es slechts uitoefenen 
binnen een bepaald maatschappeliJk ver
band en dank zij een veelomvattend mo
netair geheugen. Oat is geenszins een 
n1euwe aangelegenheid. Er IS van ouds
her sprake van fiduc1air geld. De beteke
nis van de vermoedelijk eerste muntslag, 
d1e plaatsvond rond 700 voor Christus in 
Lydia, een oude staat in het westen van 
Klein-Az1e, 'was not that the stamp guaran
teed the material value of the stamped 
money as really equal to the nominal value 
but only that the minting authority or trea
sury would in fact accept it as if its metal 

9 Sp1noza. Eth•ca (Amsterdam 1976) 233 
10 C J RIJnvos L1berai1Sme en soc1aal-economlsche ver· 

houd1ngen' Chnsten-DemocratJsche Verkenmngen 12 
(1982) 593 
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content corresponded to its nominal value 
- even if, as was most likely, it did not'. 11 

Dit is scherp verwoord door Kaulla: 'Die 
gestempelten Zah!ungsmittel waren dam it 
juristisch etwas wesent!ich anderes ge
worden als die ungestempelten. Wah rend 
die letzteren nur genau zu ihrem Material
wert umgesetzt wurden, so wie er im Fall 
einer Nachprufung tatsach!ich anerkannt 
wurde, wurde den gestempe!ten Munze 
von Rechts wegen ein anderer als der 
nachweisbare Materia/wert beigelegt, 
wenn auch nicht uber die anerkannten 
Fehlergrenzen hinaus'. 12 

Zo IS er van oudsher sprake van vertrou
wensgeld. BiJ de regulering hiervan gaat 
het er niet zozeer om dat een bepaald 
voorschnft - zoals de gouddekkingsre
gel - wordt uitgevoerd en waarover re
kenschap wordt afgelegd. Het gaat erom 
dat binnen het kader van het v1gerende 
sociaal-econom1sche bestel de geldhoe
veelheid evenwichtig wordt gereguleerd, 
waarbiJ het nodig is dat allen die een bete-
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Soc1aal Econom1sch 

kenisvolle invloed hebben op de omvang 
van de liquiditeitenmassa - niet aileen de 
centrale bank, maar ook de overheid, de 
vakbeweging en de werkgevers - hun 
verantwoordeiiJkheid erkennen en bereid 
nJn deze te dragen. Met een verantwoor
delijkheidsbesef in deze zin is het mogelijk 
om op een werkelijk betrouwbare wijze het 
functloneren van de geldeenhe1d in de 
loop van de tijd veilig te stellen en het door 
Aristoteles, c.q. Marx gesignaleerde geld
hoeveelheidsprobleem op te lassen. 

De stu die van Van Leeuwen gaat niet zo 
ver dat ziJ dit perspectief biedt, hoewel het 
kritisch ideologisch den ken binnen de hul
dige maatschappiJ wei aanwezig is. 

11 S Herbert Frankel. Money and L1berty (Wash.ngton DC 
1980) 16 

12 Rudolf Kaulla Rechtsstaat und Wahrung (Stuttgart una 
Koln 1949) 24 
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Pcr1scoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

Armoede en de 
verantwoordelijke 
samenleving 

Bestrijding van het financienngstekort 
richt zich niet primair op de sociale uitga
ven, als het om het begrip 'verantwoorde
/ijke samenleving' gaat. Bestnjding van 
armoede blijft een wezenlijke taak van de 
overheid 

'Daklozen zwerven in rafelige kleren door 
de straten van de stad en slapen 's nachts 
in portieken of op de roosters van de 
ondergrondse. Veel van hen ziJn voormali
ge patienten uit psych1atrische inrichtin
gen. Duizenden staan in de rij voor gaar
keukens omdat zij geen andere mogelijk
heid hebben om zich te voeden. Miljoenen 
kinderen worden zo slecht gevoed dat 
hun lichamelijke en geestelijke ontwikke
ling ernstig wordt geschaad'. 

Zo schrijven de bisschoppen van de 
Verenigde Staten over armoede in Ameri
ka.1 Het is een beeld dat wij in Nederland 
niet kennen. Het is zelfs zo dat ons land, 
vergeleken met andere Ianden in West
Europa, een laag percentage van armen 
heeft. Die armoede wordt meestal door 
middel van kwantitatieve inkomensgren
zen aangeduid. Nederland scoort steeds 
gunstig, welke grens ook wordt aangeno
men.2 Men zou zo zeggen dat het politieke 
beleid een gunstige uitwerking gehad 
heeft. Het is onderzoekers opgevallen dat 
in Ianden met een laag percentage armen 
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de aandacht voor armoede relatief groot 
is. Waar die percentages hoog zijn (bij
voorbeeld in Griekenland, ltalie en lerland) 
wordt het armoedevraagstuk weinig on
derzocht. D1t is net zo' n paradoxaal ver
schiJnsel als wij in de reacties van kerkeliJ
ke !eiders kunnen zien. Waar de sociale 
voorzieningen relatief zeer goed zijn, 
wordt de regering door de kerken fel on
der vuur genomen. Waar ze goeddeels 
ontbreken hoort men daarentegen weinig 
protest. Als armoedebestrijding een ge
wichtig politiek streven is dan vinden wij 
ook bezorgdheid en interesse daarover in 
samenleving en wetenschap. Kortom, 
voor Nederlanders is armoede een punt 
van zorg en daarom wordt zij doeltreffen
der bestreden dan elders. En wei vanuit 
politiek en samenleving. 

Wat is armoede? 
De Amerikaanse bisschoppen bedoelen 
met armoede 'het gebrek aan materiele 
middelen die voor een fatsoenlijk bestaan 

1 Nat1onal Conference of Catholic 81shops. 'Econom1c JUStl
cefor all Pastoral letter on catholiC soc1al teach1ng and the 
U S economy'. (Wash1ngton DC 1986) 84 

2 A de Vnes. 'Effecten van soc1ale zekerhe1d onderzoek. 
theone. methode. Oeel 3 Armoede onderzocht', IVA. 
lnst1tuut voor Soc1aai-Wetenschappeli1k Onderzoek. K U 
B . (TIIburg 1986) 25. 
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nodig zijn'. Deze obJectiverende formule is 
zeer gangbaar. Armoede is volgens deze 
definitie geen gevoel maar een financiele, 
materiele omstandigheid. De bisschop
pen wijzen er wei op dat oak andere vor
men van armoede bestaan; andere vor
men van verschraling van het Ieven. Voor 
polit1ek beleid is een f1nanciele maat ech
ter beter hanteerbaar. De overheid kan 
beter vat kriJgen op het voorwerp van haar 
beleid als zij over kwantitatieve gegevens 
beschikt. Dan kun je eenduidlge criteria 
voor bijstandsgerechtigheid opstellen en 
je kunt nagaan wat je doet. Natuurlijk zijn 
er oak subjectieve maatstaven. Op de 
vraag naar de subjectieve bestaanszeker
heid kunnen mensen vanuit de beleving 
van hun eigen levensomstandigheden 
een antwoord geven. Die antwoorden 
hangen samen met de objectieve beoor
deling van hun (gebrek aan) welstand. 
Maar de correlat1e is verre van perfect Er 
zijn veel men sen met een redelijk inkomen 
die tach het gevoel hebben erg moeilijk 
rand te kunnen komen. En er zijn er die 
objectief gezien arm zijn maar zichzelf n1et 
als arm en zien. Een overheid doet er goed 
aan om zich bij de materiele feiten te hou
den, anders zou onredelijk klagen door 
het beleid worden bevorderd. Daarmee is 
tegelijk gezegd dat armoede nooit aileen 
een zorg van de overheid kan zijn, en 
zeker niet aileen met geld kan worden 
opgelost. Familie, buren, vrienden, scho
len, sociale organisaties, verenigingen, 
kerken, zij allen kunnen met de hen eigen 
middelen van materiele en vooral immate
nele aard armoede bestrijden, oak al is het 
hun primaire doel niet. Het belang van die 
minder concreet grijpbare aspecten van 
armoede wordt soms zo sterk beklem
toond dat men het aangeven van een 
inkomensgrens afwijst. In een tamelijk re
cent Frans regeringsrapport wordt erop 
gewezen dat: 
- armoede een combinatie van verschil

lende factoren is die niet aile via inko
men kunnen worden gemeten; 

- de aanduiding van een financiele grens 
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tot de pol1tieke illusie leidt dat armoede 
opgelost is als het minimuminkomen 
wordt gegarandeerd; 

- die financiele grens verschilt voor oud 
en jong, voor stadsbewoners en platte
landers; 

- de regelmatigheid van het inkomen erg 
belangriJk is3 

Nu IS een deel van die Franse bezwaren 
wei te ondervangen. In Nederland is het 
verschil tussen armoedegrenzen voor jon
geren en ouderen niet aantoonbaar. Oat 
tussen platteland- en stadsbewoner wordt 
ten dele door de individuele huursubsidie 

Nederland is een gezins
en kind- onvriendelijke 
samenleving. 

weggenomen. Wei hebben gezinnen met 
kinderen, en vooral de eenverdienershuis
houdens, het aanmerkelijk moeilijker dan 
andere 4 Oat komt omdat de kinderbijsla
gen niet kostendekkend zijn. Als Je het 
hoofd net boven water kunt houden dan is 
elk kind dater bij komt een onoverkomelijk 
financieel probleem. Hier ligt een verschil 
dat nog met de gebru1kelijke materiele 
middelen bestreden kan worden. Neder
land is kennelijk een gezins- en kindon
vriendelijke samenleving. Het fiscaal be
leid strait de alleenverdienershuishou-

3 A de Vnes. op Cit 56 
4 Godfr1ed Engbersen & Ranke van der Veen Moderne 

armoede. Overleven op een SOCiaal m1n1mum. Stenfert 
Kroese BV (Le1den 1987) 179-180. over de schuldenpOSI 
t1e van gez1nnen van versch1llende grootte 
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dens, het gezinsbeleid is zeer schriel te
genover kinderen en besteedt al helemaal 
n1ets aan de opvoeders. In West-Duitsland 
en Belgie, direct over de grens, is dat 
meteen al andersl5 

Door een f1scaal en sociaal beleid dat 
nauwelljks rekening houdt met verant
woordelijkheden van mensen voor elkaar 
word! de fmanciele steun slecht gencht. 
Zeer ten nadele van de gezinnen. Kerken 
hoor Je daar zelden tegen protesteren, 
hetgeen een extra teken is dat deze nood 
de samenleving koud laat. Het misstaat de 
regering n1et dat een, z1j het voorzicht1g, 
stapje in de richt1ng van een goede kinder
biJSiag gezet word!. Zo word! de armoede 
gericht bestreden. lmmers ook voor Ne
derland geld! dat 'kinderen de armste leef
l1Jdsgroep vormen' _6 

In tegenstelling tot het vnj algemene 
verspre1de vermoeden is het f1nanciele as
pect in de Nederlandse s1tuatie niet meer 
alles overheersend als het over armoede 
gaat. Het barre materiele tekort word!, 
behalve voor gezinnen, tamelijk effecllef 
bestreden. De sociale d1mens1e gaat het 
gez1cht van de armoede bepalen. 

Wie wordt er getroffen? 
Smds enkele jaren kennen we de uitkering 
aan meerjarige echte minima. Oat zijn 
huishoudens die meerdere Jaren van een 
minimuminkomen moeten rondkomen. 
Volgens officiele ramingen zijn er 180.000 
meerpersoonshuishoudens d1e zich Ian
ger dan vier Jaar 1n zo'n situatie bevinden. 
Daarnaast ziJn er 135.000 eenpersoons
hulshoudens die vier of meer jaren op 
deze ondergrens verkeren. Het totale aan
tal echte min1ma beloopt 820.000 7 

Wie zijn die veeiJarige echte min1ma? 
Verreweg de meesten z1jn baanloos. On
derzoek in de stad Rotterdams laat zien 
dat deze categorie naar verhouding veel 
bejaarden omvat. Voorts gaat het biJ de 
ouderen vooral om arbeiders en kle1ne 
zelfstandigen met zelden meer dan lager 
onderwijs en bij de jongeren om arbeiders 
en lagere employees met lager onderwijs 
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of met lbo/mavo-diploma. Mensen met ho
gere opleidingen redden zich wei. Oat 
beeld is internationaal hetzelfde en over 
decennia onveranderd. Hoe minder oplei
ding des te groter de kans op armoede. 
Geen wonder dat de regering aandacht 
vraagt voor scholingsprogramma's om 
mensen meer perspectief te kunnen ble
den. En des te verbazingwekkender dater 
zo we1nig onderzoek is ten behoeve van 
het onderWIJS aan kinderen die langdurig 
volgehouden algemeen vormend onder
wijs intellectueel en qua mentale instell1ng 
n1et aan kunnen. 

Vrouw en armoede 
Een ander opvallend kenmerk van de be
sproken categone is de sterke oververte
genwoordiging van vrouwen. Eensdeels 
komt dat door het feit dater meer bejaarde 
vrouwen dan bejaarde mannen zijn, an
dersdeels vanwege de grote groep bij
standsmoeders. Ook dit verschijnsel IS ln
ternationaal herkenbaar. In de Verenigde 
Staten bestaat de groep van langdurig 
arme huishoudens voor 61% uit een
oudergezinnen9 Ook het Rotterdamse 
rapport toont, ziJ het minder uitgesproken, 
deze oververtegenwoordiging. De onder
zoekers merken dat het moeten rondko
men van een minimuminkomen ook in de 
'volled1ge gezinnen' een taak van de 
vrouw is, zodat het vraagstuk van de ar
moede voor een goed deel op het bordje 
van de vrouwen ligt. 

Een rechtvaardig emancipatiebeleid zal 
dus pnmair gericht zijn op vrouwen die 
vooralsnog aile energie nodig hebben om 
met hun gezin te overleven. Zij behoeven 
werkelijk geen financiele druk van buiten 
om hen de, voor hen wein1g emancipatie 

5. AM Oostlander. "Vecllten voor lusten en lasten·. Chnsten 
Democrat1sche Verkenn1ngen 5/85. 226 e v. 

6 Nat1onal Conference of Cathol1c B1shops. op. C!l. 87 
7 Memone van Antwoord. Tweede Kamer. 1986-1987 

20013nr 5 27·8·1987 
8 A de Vnes. op c11 en Engbersen e. a op. c11 
9 Nat1onal Conference of Cathol1c B1shops. op. C!l . 86 
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btedende, arbeidsmarkt op te dwingenl 
Men kan terecht opmerken dat het leed 
dus beter over mannen en vrouwen ver
deeld moet worden. Helaas neemt de pro
portte bejaarde mannen daardoor niet toe, 
worden kinderen daardoor voorshands 
niet eerder aan de vader toegewezen en 
verandert de cultuur, de man-vrouwrela
tie, in de 'arbeidersklasse' daardoor op 
korte en middellange termtJn niet. En de 
vrouwen van vandaag en van morgen 
kunnen niet op de realisatie van vrome 
wensen wachten. In andere lagen van de 
bevolk1ng kan met succes worden ge
werkt aan rolverdeling, geltjke kansen 
voor carriereopbouw. In de groep van 
armen liggen andere brandende vragen 
boven op de stapel. lbo/mavo-meisjes 
hebben er bijvoorbeeld persoonlijk, he
laas nog meer dan JOngens, belang bij dat 
ze heel goed leren budgetteren en hun 
huishouden managen. Zulks in afwach
ting van betere tijden. Voor deze realiteit 
mag men niet, op ideologische gronden, 
de ogen sluiten. 

De fuik van de armoede 
Armoede IS geen statisch verschijnsel 
maar een zich zelf in stand houdend pro
ces. De gevolgen van armoede zijn op 
zichzelf armoede-bevestigend. Langdurig 
Ieven op een sociaal minimum heeft een 
negatieve invloed op de gezondheid, 
vooral van jongeren. De onregelmatigheid 
van het nu eens een baantJe hebben en 
dan weer werkloos zijn, de veel voorko
mende gezinsinstabiliteit, de intellectuele 
beperk1ngen, de ontmoediging, dat alles 
maakt het moeilijk om het eigen Ieven 
onder controle te krijgen, om vooruit te 
plannen. We treffen bij de armen dan ook 
veel pessimisme en apathie aan. Er is 
sprake van een laag prestatie- en aspira
tieniveau. De tijd verliest zijn structuur, 
men ontwent het arbeidstempo en de 
daarmee gepaard gaande norm ale stress. 
Door het gebrek aan geld kunnen familie
contacten minder goed onderhouden 
worden en acht men de weg naar vrijwilli-
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gerswerk en deelname aan verenigingen 
versperd. Het wereldJe krimpt in, sociale 
isolatie is een veel gehoorde klacht. Men 
kan nergens meer over mee praten omdat 
de ervaringen op het werk en van de 
vakanties ontbreken. Men is niet gemoti
veerd om zich te organiseren Dan ziJn er 
nog de zwervers, de psycho-sociale 'pro
bleemgevallen'. Deze zogenaamde on
derklasse komt niet in verzet. Daarvoor is 
de groep ook te heterogeen en voelt men 
zich elkaars concurrent op de arbetds
markt. Marx heeft destijds al onderkend 
dat u1t deze laag van de bevolking de 
revolut1e niet zal voortkomen. Hij m1kte 
veeleer op de gedeklasseerde midden
stand, de verarmde ambachtslieden, de 
· kleine luyden'. Die groep had nog wei 
voldoende dynam1ek om een revolut1e te 
beginnen. De echt langdurig armen mop
peren hoogstens op de politiek, maar on
dernemen n1ets. 

In dit beeld past de constatering dat de 
echte min1ma weinig kansen zien tot zwart 
werk. Daarvoor moet je immers een net
werk van relatles hebben en voldoende 
handighetd om klussen tot een goed emde 
te brengen. Als je in een sociaal isolement 
verkeert, vind Je die klussen niet. Het slim
me berekenende gedrag waardoor de so
ctale zekerhe1dswetgev1ng op onetgen
lijke WIJZe kan worden uitgebuit wordt eer
der btJ mensen uit de middenklasse aan
getroffen.1o De meeste echte m1nima ont
breekt het aan bureaucratische vaardig
heden die daar voor nodig z1jn. Deze lang
dunge echte minima zullen daarom al snel 
in de knel komen als er een stelsel van I age 
basis1nkomens zou bestaan. lmmers de 
vooronderstellingen die achter het idee 
van het basisinkomen steken (voldoende 
initiatief en capaciteiten om bij te kunnen 
verdienen) gaan bij deze groep van echte 
armen niet op. 

Maar ook de huidige goede en zeker 
goed bedoelde wetgeving waardoor de 
armen geholpen worden heeft zijn scha-

10 Engbersen e. a op Cit. 31-32 
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duwz1jden. De sociale zekerheid is zo ge
regeld dat het geen winst oplevert als ar
men erin slagen om in eigen onderhoud te 
voorzien. Met de toename van het eigen 
verdiende inkomen nemen de toeslagen 
en de bijstand af. Uit Engels onderzoek 
bleek dat met een verdubbeling van het 
inkomen van vijfendertig naar zeventig 
pond per week slechts een feitelijke inko
mensverbetering van 5% gepaard ging. 11 

Ook 1n Nederland kan dit verschijnsel 
vooralsnog niet voorkomen worden getui
ge de nota betreffende de inkomensprij
zen. 12 Het IS de keerzijde van een gewenst 
bele1d gericht op de noden van de aller 
armsten. De fuik van de armoede (poverty 
trap) als internationaal gesignaleerd pro
bleem. Steeds meer wordt onderkend dat 
een bijstand die tot passiviteit dwingt de 
menselijke waardigheid niet overeind 
houdt. Recht op sociale zekerheid moet 
met plichten worden gecombineerd. De 
plicht om zich constructief ergens voor in 
te zetten, werkzaamheden te aanvaarden, 
een gestructureerd Ieven te leiden gericht 
op lotsverbetering en op het dragen van 
verantwoordelijkheden. Oat is menswaar
diger dan een passief overleven zonder 
uitzicht. 

De verantwoordelijke samenleving 
In de CDA-rapporten over de verantwoor
delijke samenleving en de verzorgings
maatschappiJ wordt een sterk accent ge
legd op de wederzijdse hulp in de informe
le en familiale sfeer of door middel van 
georganiseerde verbanden. Daarop is kri
tiek gekomen. Het CDA zou teveel specu
leren op de goede gezindheid van hen die 
tot helpen in staat zijn en zo de hulpelozen 
1n de gevarenzone brengen. Hulp is voor 
hulpelozen een eenrichtingsverkeer. Hun 
rechten zouden door een voortdurende 
terugtredende overheid intussen voortij
dlg worden afgebroken. 'Het model van 
een zorgzame samenleving kan dus niet 
gepaard gaan met een afzijdig blijven van 
de overheid. Zelfs in een zorgzame sa
menleving behoudt de overheid volledig 
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haar verantwoordelijkheid ten aanzien van 
de armste bevolkingsgroepen', ... voor 
hen waarvan ... 'de fundamentele rech
ten flmk in het gedrang zijn' 13 aldus de 
beweging ATD (aide a toute detresse) 
V1erde Wereld (een internationale organi
satie die zich voor de armsten inzet). 

Die stelling moet vanuit het CDA krach
tig ondersteund worden, omdat onze visie 
op de inrichtmg van de samenleving voor
al ook gericht IS op de verbetering van de 
soc1ale posities van mensen. Het solidari
teitsprincipe is van ouds toetssteen voor 
christen-democratisch en christel1jk so
ciaal beleid. We moeten ons derhalve 
steeds afvragen waarom is de verant
woordelijke samenleving goed voor de 
meest kwetsbaren? 

Over het antwoord daarop wordt getwij
feld, omdat het langere termijnstreven 
naar herinrichtmg van de samenleving 
momenteel nog al snel gekoppeld wordt 
aan de kortere termijnproblemen die sa
menhangen met de collectieve uitgaven. 
Door zo'n koppeling kun je gemakkelijk in 
oud-liberale vaarwaters terecht komen 
waarin van een terugtred van de overheid 
sprake is terwijl wat laconiek over de (voor 
velen zich opstapelende) nadelige sociale 
effect en van die teru gtred gesproken 
wordt. Oat nu heeft niets met een verant
woordelijke samenleving te maken aange
zien zo' n samenleving per definitie geen 
onverantwoordelijke overheid kan schep
pen. 

De filosofie van de verantwoordelijke 
samenleving is echter terdege van belang 
voor de armen. Het zicht op de verschei
denheid aan maatschappelijke structuren, 
de nadruk op de overheid met haar eigen 
opdracht om vloeren in het bestaan te 
garanderen, die elementen passen bij een 

11 Engbersen e. a op Cit. 124 
12 M1n1ster~e van Soe~ale Zaken. Nota 'fnkomenspnjzen 

Den Haag 198 7 
13 Ann1e van den Bosch-Howeler, Eugene Notenmans en 

Jos Vroomans V1erde Wereld V1s1e 4 Armoede IS n1et 
terug. ze IS noo1t weggeweest. Beweging ATD-V1erde 
Wereld, Den Haag 1987. 
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veelzijdige benadering van een menseliJk 
vraagstuk van de armoede. Ralf Daren
dorf14 merkte onlangs op dat er proble
men zijn die niet te verhelpen ziJn met 
economische groe1 of met een stijging van 
het reele inkomen; en dater geen eendui
dige factor is die een m1ddel aanwijst om 
de vicieuze cirkel van de achtergestelden 
te doorbreken. Het is niet aileen moeilijk 
om voor de 'onderklasse' banen te krij
gen, maar ook om ze te motiveren tot het 
aanvaarden van dat werk. Darendorf con
stateert dat er vertrouwenspersonen no
dig zijn die de capaciteiten hebben om 
verandering te brengen in de situatie van 
de onderklasse. Kerkelijke leiders, rech
ters en andere publ1eke personen moeten 
tot actie oproepen. 'Die act1e moet niet 
aileen van de overheid komen; er zijn wei 
honderd zo niet duizend plaatselijke initia
tieven nodig'. Ook in het rapportje van de 
V1erde Wereldbeweging1s wordt er gewe
zen op het unieke karakter van elke ar
moedesituatie. Oat maakt het vraagstuk 
moeilijk toegankelijk voor wetgeving, die 
immers globaal generaliserend van aard 
is. Niet echter aileen personen zijn nodig, 
maar vooral ook de verscheidenheid aan 
samenlevingsverbanden. De Amerikaan
se bisschoppen pleiten in dat verband 
voor 'beleid en programma's op aile ni
veaus die de kracht en stabiliteit van gezin
nen ondersteunen, vooral van die welke 
door de economie zijn aangetast'. Zij on
derstrepen het door paus Johannes Pau
lus II gestelde principe16 dat de sociale 
instituties hun beleid zo moeten structure
ren dat moeders van jonge kinderen niet 
door economische noodzaak gedwongen 
worden om hun kinderen aan hun lot over 
te Iaten omdat een baan buitenshuis moet 
worden aanvaard'. Dit punt is van groot 
belang in verband met de gevreesde over
dracht van armoede van de ene naar de 
volgende generatie. Het is immers een 
reuze prestatie om, als je voor een du bbel
tje geboren bent, een kwartje te worden. 
Wij moeten voorkomen dat kinderen van 
armen vanzelf ook weer armen zullen zijn, 
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Voorkom dat kinderen van 
armen vanzelfsprekend 
weer arm zullen zijn. 

vanwege het gebrekkige opvoedingskli
maat. Maar niet aileen op gezinnen moet 
men zu1nig ziJn, ook de integrite1t van de 
buurt en verenigingsverbanden ziJn van 
groot belang voor de ontplooiing van 
mensen. Voor de armoedebestrijding ziJn 
sociaal en financ1eel makkelijk toegankelij
ke samenlevingsverbanden onontbeerlijk. 
In principe zijn kerken geschikt om daarin 
een rol te spelen zowel bij de stichting als 
bij de instandhouding van ontmoetings
punten waar bijvoorbeeld de door Daren
dorf bedoelde potentiele vertrouwensper
sonen in contact kunnen komen met de 
armen die hen nodig hebben. Maar ook 
om, met passende discretie, hulp te verle
nen die niet als persoonlijke liefdad1gheid 
overkomt. De verschralmg van het be
staan kan op allerlei manieren bestreden 
worden. 

Het staat buiten kijf dat 'de eerste aan
valslijn tegen de armoede moet bestaan 
uit de opbouw en het 1n stand houden van 
een gezonde economie welke voorziet in 
werkgelegenheid tegen rechtvaardig 
loon, voor aile arbeidsgeschikte volwasse
nen'. Oil wordt bijvoorbeeld door de Ame-

14. Ralf Darendorf. ·oe overbod1ge onderklasse: een kan
kergevoel of de pri)S van succes? . NRC. 8· 7 ·1987 

15 Ann1e van de Bosch·Howeler ea .. op Cit 
16. Nat1onal Conference of Cathol1c B1shops. op Cit .. 101 
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rikaanse bisschoppen met zoveel woor
den gezegd. 17 

Het beleid van het kabinet-Lubbers 
strookt met deze opvatting. Maar het is 
even zeer waar dat w1j het hier niet bij 
mogen Iaten. Het valt toe te JUichen dat 
aan de zogenaamde bas1sbehoeften door 
de sociale wetgeving op redelijke wijze 
tegemoet wordt gekomen in Nederland. 
Nochtans is er voor een volwaardig be
staan, ook van de armen, meer nodig dan 
het voorzien in materiele primaire noden. 
Als we over menselijke waardighe1d spre
ken gaat het immers om meer dan dat. 
Een verantwoordeiiJke overheid moet ac
tlef ziJn op het geb1ed van de wetgevmg, 
maar tegelijkertijd wordt door velen beseft 
dat JUist voor de aller armsten de wet- en 
regelgeving moeiliJk toegankeiiJk is. Overi
gens moet de formulering van de over
heidsverantwoordelijkheid kritisch bezien 
worden. Een overheid die de baslsbe
staansvoorwaarden (vloeren) waarborgt 
r1cht de aandacht van de politiek veel dui
delijker op diegenen die de bijstand van 
de overheid het meeste nodig hebben dan 
een overheid die het zeer algemene gelijk
heidsbeginsel huldigt. Het vooropstellen 
van een breed gelijkheidsstreven leidt 
eigenliJk de aandacht af van de specifieke 
groep van de aller armsten. En ziJ worden 
toch al zo slecht gehoord 

Aile hens aan dek 
Het is natuurlijk niet zo dat de verantwoor
delijke samenleving een handig middel is 
om allerlei bezuinigingen in de steer van 
de overheidszorg goed te praten. De be
strijding van het financieringstekort en de 
beheersing van de collectieve uitgaven 
zijn uiteraard zeer honorabele doelen. We 
kunnen er niet omheen dat zelfs na zorg
vuldige afweging van belangen en noden 
soms tot pijnlijke maatregelen besloten 
wordt. En sommige maatregelen zijn wel
licht onvoldoende sociaal doordacht! Als 
het over afslankingen gaat dan richt het 
beg rip van de verantwoordelijke samenle
ving zich in ieder geval niet primair op de 
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soc1ale uitgaven, hoewel verantwoord be
stuur vereist dat deze op een doeltreffen
de en niet op een verkwistende wijze wor
den besteed. Maar onze visie op de over
held impliceert veeleer een afslanking bin
nen de overheidstaak als zodanig. Het ligt 
voor de hand dat de centrale apparaten 
- de departementen - eerder in aanmer
king komen dan de dienstverlenende in
stantiesl De bezuinigingspraktijk is mo
menteel nog anders! Het begrip 'verant
woordelijke samenleving' houdt een ver
schuiving van activiteiten binnen de over
heid m. Tegelijkertijd moet er goed met de 
financ1ele middelen worden omgegaan 
opdat de burgers het meest profijt van 
overheidsbeleid hebben. Dat betekent pri
vatisering, duidelijke beleidsruimte voor 
decentrale overheidsorganen en vooral 
om een geactiveerd particulier initiatief. 
Het CDA denkt dan primair aan de niet
commerciele sector. De overheid kan vrij
willige inzet begunstigen. Zij kan de le
venskracht van sociale verbanden bevor
deren. Dat is uit preventief oogpunt van 
belang. Juist om de concrete mensen be
ter tot hun recht te doen komen zijn beg rip
pen als verantwoordelijke samenleving en 
gespreide verantwoordelijkheid bedoeld. 
Gelukkig zien n1et aileen christen-demo
craten dit in. In een tweetal recente publi
katies uit de hoek van de Harmon1sat1e
raad Welzijnsbeleid 15 wordt nog eens sys
tematisch ingegaan op de noodzaak van 
een veelziJdige benadering van het ar
moedevraagstuk. Het gaat daarbij over de 
Herziening van de Algemene Bijstands
wet. Opgemerkt wordt dat de Bijstandswet 
in 1965 vastlegde dat de financ1ele steun
verlening voortaan door de overheid be
hartigd zou worden en de immateriele 
hulp een taak voor het particuliere initiatief 
zou blijven. Beleidsmatig werd de hulpver
lening opgedeeld. De zorgfunctie bleef 

17. H G de Grer. ·oe Algemene BrJstandswet en de nreuwe 
armoede', Econom1sche Stai!SIIsche Bench ten. 
268-1987 HRWB. Op ergen kracht. Een bodempakket 
als bestaanszekerherdsvoorzrenrng Den Haag, augus
tus 1387 
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bu1ten het overheidsbereik. Rond 1980 is 
getracht door een vorm van bijstands
maatschappelijk werk, deze breuk tussen 
materiele en 1mmateriele benadering te 
boven te komen. Deze vorm van maat
schappelijk werk zou zich moeten richten 
op opvang, begeleiding en doorverwijzing 
van clienten, stimulering van zelfhulpgroe
pen, budgetbegeleiding en schuldsane
ring. Daarvan is niet voldoende terecht 
gekomen vanwege de explosieve toeloop 
van bijstandsgerechtigden 

Een andere tak van hulp is die welke 
gericht is op de her1ntredlng op de ar
beldsmarkt voor hen die daarvoor 1n aan
merking komen. Scholingsprogramma's, 
ontwikkel1ng van sociale en administratle
ve vaard1gheden, arbeidsbemiddeling 
passen in d1t beeld. In genoemde publlka
ties wordt geple1t voor decentralisatie van 
het bijstandsbeleid zodat op lokaal vlak 
materiele en immateriele bijstand op maat 
geleverd kan worden. In dit kader kunnen 
ook zekere verplichtingen aan de hulpver
lening worden verbonden. Wat ons vanu1t 
de CDA-v1sie aanspreekt is de nadruk op 
de veelzijdigheid van de hulpverlening en 
op het decentrale karakter van het beleid. 
Wat ontbreekt in de stukken van HRWB 1s 
de nadruk op inbreng vanu1t de samenle
ving zelf. Darendorf schrikt er niet voor 
terug om het belang van vertrouwensper
sonen buiten de overheidssfeer te beklem
tonen. B1nnen het CDA wordt met name 
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veel waarde gehecht aan de rol van maat
schappeiiJke organisaties van zeer uiteen
lopende aard waaronder vakbonden en 
kerken. Oat de etatist1sche inst1ncten nog 
sterk Ieven blijkt uit de reacties op onze 
suggestie om de samenleving duideiiJker 
tot activiteit te brengen. Dan klinkt al snel 
het verwijt van neo-moralisme. Het is alsof 
er angst bestaat voor de inbreng van niet 
politieke z1jde. Well1cht is er ook sprake 
van diepe schaamte bij sommige stromin
gen in d1t land vanwege het fe1t dat men 
n1et in staat is geweest om, buiten de 
overheden om, maatschappelijke inzet 
van enigerlei betekenis te organiseren 
Wie de oplossingen van maatschappelijke 
noden slechts van de overheid verwacht 
onderschat de problem en waarvoor wij nu 
en 1n de toekomst zullen staan. 

Het 1s een kwestie van aile hens aan 
dek, want als een verantwoordelijke over
heid niet meewerkt aan de oplev1ng van 
een verantwoordelijke samenleving, als 
de samenleving - vakbonden en bur
gers - zelf haar verantwoordelijkheden 
niet met nog meer ijver, dan er al IS, ter 
hand neemt; als dat allemaal niet gebeurt, 
dan kunnen de armen hun lotsverbetenng 
wei vergetenl 

A.M.O. 
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Drs. T.L.E. Strop-von Meyenfeldt 

Zorg voor een 
zorgzame 
samenleving 
Als partij en samenleving verkeren wij 
volop in de discussie over de vormgeving 
van de zorgzame samenleving, verant
woordelijke maatschappij, of hoe we het 
ook noemen. Wat de achterl1ggende ge
dachten ook mogen zijn - puur bezuini
gingsbeleid (Min. Deetman in V.N. 26-9-
1987) of het opbouwen van een maat
schappiJ, gebaseerd op de vier kernbe
grippen van het CDA (gerechtigheid, ge
spreide verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap): wij bevinden ons in 
een onomkeerbaar proces. De rol van de 
overheid moet worden teruggedrongen, 
burgers krijgen meer verantwoordelijk
heid voor de vormgeving van de verzor
gingsmaatschappij. De tot nu toe op dit 
terrein ontwikkelde theoretische concep
ten zullen aileen tot een zorgzame samen
leving leiden, wanneer zij in de praktijk 
door brede lagen van de bevolking gedra
gen worden. 

De gedachten over een zorgzame samen
leving zijn niet nieuw. Burgers hebben 
door de eeuwen heen verantwoordelijk
heid ten opzichte va:n elkaar getoond en 
gepraktizeerd. Hieruir zijn ·bijvoorbeeld 
thans - grotendeels ·- onder de over
heidszorg vallende zaken als onderwijs, 
gezondheidszorg, woningbouw ontstaan. 
In de loop der tijd zijn vele particuliere ini
tiatieven doorgeschoven naar beroeps
en overheidszorg. Terugdringing om par
ticuliere initiatieven over te hevelen naar 
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de overheid zal moeilijk, maar niet onmo
gelijk z1jn. 

Met het overdragen van delen van de 
zorg naar de overheid kwam er bij de bur
gers ruimte vrij om zich met nieuwe zorg te 
richten op nieuw onderkende knelpunten 
in de maatschappij. Daarvan kunnen op 
d1t moment genoemd worden het milieu, 
de kernenergie en de kernwapenproble
matiek, en de ongelijke economische ver
houdingen in de wereld c.q. de ontwikke
lingsproblematiek. Recente terreinen van 
zorg in Nederland zijn met name de 
aidsproblematiek, de toenemende ar
moede en het vluchtelingenbeleid. Bur
gers hebben zich op vrij grote schaal rond 
de diverse onderwerpen georganiseerd 
en waren en zijn bereid zich hiervoor in te 
zetten. 

Nu de overheid op termijn geen nieuwe 
terreinen tot haar taken zal rekenen en de 
verantwoordelijkheid voor een deel van 
haar oude zorgtaken niet Ianger aileen 
kan en wil dragen, zullen wij een behoorlijk 
kader moeten scheppen waarin burgers 
de verantwoordelijkheid voor de samenle
ving kunnen dragen. Wanneer de burgers 
gevraagd wordt om de zorg voor mede
burgers op zich te nemen (bij sluiting van 
bejaardentehuizen, bezuinigingen op 
grote delen van het welzijnswerk, om 
maar een paar voorbeelden te noemen) 
moet dat con~equenties hebben. Deze 
overheidstaken kunnen niet zonder meer 
afgestoten worden. Zij, die vrijwillig bereid 
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zijn om in te springen waar dat nodig is, 
zullen daarvoor tenminste faciliteiten moe
ten ontvangen. De overheid zal een kader 
moeten scheppen, waarbinnen mensen 
de zorg voor anderen op zich kunnen ne
men. Burenhulp is een prima zaak bij 
noodgevallen, maar kan aileen onder 
voorwaarden een structurele oplossing 
brengen. 

Het is tendens in onze samenleving, dat 
iedereen betaald werk moet gaan doen. 
Afgezien van het feit, dat volgens het 
jongste OESO-rapport het nog jaren zal 
duren voor er zoveel werkgelegenheid in 
Nederland zal zijn, dat ieder betaalde ar
beid kan hebben, zal er bij een terugtre
dende overheid een toenemende behoef
te bestaan aan inzet voor elkaar. Waar dat 
via de overheid onbetaalbaar is, zal dat 
ook onder elkaar grotendeels onbetaal
baar blijken te zijn Een zorgzame samen
leving vraagt van de mensen inzet, dienst
baarheid, arbeid, die grotendeels om niet 
zal moeten geschieden. 

Voor hen, die een inkomen hebben, zul
len kosten geen kernproblemen vormen. 
Bij hen ligt het knelpunt bij de factor tijd, 
die zij juist vanwege de betaalde arbeid 
niet ter beschikking hebben. Voor hen, die 
geen betaald werk hebben, wei de tijd en 
de bereidheid om zich voor de samenle
ving in te zetten, ligt het probleem bij de 
kosten, die iedere inzet onherroepelijk met 
zich mee brengt. Wat dat betreft wordt in
zet om verantwoordelijkheid te dragen als 
vrijwilliger momenteel absoluut niet gesti
muleerd. Mensen, die vrijwilligerswerk 
doen ervaren het als onterecht, dat zij 
geen enkele faciliteit hebben om hun werk 
en inzet mogelijk te maken. 

Vrijwilligerswerk is daarnaast ook in die 
zin onaantrekkelijk, dat de vrijwilliger 
maatschappelijk nauwelijks of niet mee
telt. 'Wat voor werk doe je?' Je durft nau
welijks te antwoorden, dat je je vrijwillig in
zet, omdat dat stellig meewarige reacties 
ontlokt. Recent onderzoek toont daarbij 
aan, dat bijvoorbeeld bestuursfuncties 
niet bekleed worden door mensen met 
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vrije tijd, maar verdeeld worden onder de 
mensen met betaald werk: daar liggen de 
relaties en de ervaring. De kloof tussen het 
werkende en niet-betaald werkende deel 
der bevolking wordt op die manier aileen 
maar steeds groter. Meer en meer hoor en 
zie je van een tweedeling in de maat
schappij. Oat is niet acceptabel. Vrijwilli
gerswerk zou een heel goede opstap kun
nen zijn bij het slechten van die kloof. 

Recent onderzoek over de armoede in 
Nederland wijst met name op sociale ar
moede: geen contacten meer door het 
ontbreken van de mogelijkheden voor 
vervoer, lezen van kranten en tijdschriften 
en dergelijke. Dit isolement zou mogelijk 
doorbroken kunnen worden door de inzet 
als vrijwilliger te stimuleren. Als hulpouder 
op school, als ziekenbezoeker of begelei
der van patienten naar het ziekenhuis, er 
zijn tal van manieren waarop het groeien
de isolement in onze samenleving door
broken kan en moet worden. 

De zorgzame samenleving vraagt dan 
wei om faciliteiten om dit werk, deze inzet, 
mogelijk te maken. Zij, die bereid zijn om 
deze lasten van de knelpunten in onze sa
menleving op zich te nemen als vrijwilli
ger, mogen dan tenminste van overheids
wege wei een steuntje in de rug krijgen. 
De vorm, waarin dat zou moeten, zou met 
spoed nader doordacht moeten worden. 

Het lijkt mij een punt van rechtvaardig
heid, dat wij niet aileen hen, die reeds voor 
hun werk betaald worden, maar allen, die 
zich voor de opbouw van onze zorgzame 
samenleving inzetten, ook in die zin bij het 
maatschappelijk gebeuren te betrekken, 
dat hun inzet erkend en gewaardeerd 
wordt. Een daarbij komend voordeel 
wordt dan, dat die vrijwillige hulp, waar 
structureel op gerekend kan worden, uit 
de liefdadigheidssfeer getild wordt. En 
daarmee komen we dan weer iets dichter 
bij de maatschappij, waarin gerechtig
heid, gespreide verantwoordelijkheid, so
lidariteit en rentmeesterschap centraal 
staan. 
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James W. Skillen 

Het Ieven na Reagan* 

Ronald Reagan heeft een krachtig stem
pel gedrukt op de Verenigde Staten. In zijn 
ambtsperiode heeft de president het zicht 
op de grate problemen waarvoor zijn land 
staat eerder verduisterd dan verhelderd. 
Zijn opvolgers zullen de veri oren t1jd moe
ten goedmaken. 

President Ronald Reagan heeft een dui
delijk stempel gedrukt op de Verenigde 
Staten. Niemand twijfelt daaraan. De dis
cussie zal zich de komende jaren richten 
op de aard en de betekenis daarvan. lk 
voorspel dat toekomstige beoordelingen 
van zijn invloed zich minder zullen richten 
op zijn persoon en meer op de tegenstrij
dige hartstochten die hij opriep en vervol
gens liet liggen. 

Ronald Reagan was noch aanstichter 
noch aanvoerder van een revolutie. Veel
eer won hij zijn verkiezing en herverkie
zing tot president, omdat hij herstel van 
welvaart en nationale trots beloofde en te
gelijkertijd vermindering van de omvang 
en de kosten van het overheidsapparaat 
Een irrationele voorkeur voor dergelijke 
gemakkelijke oplossingen bestaat onder
huids al lang in het Amerikaanse Ieven. 
Op d1e manier spoelde Reagan Washing
ton binnen op golven van patriottisme en 
futuristische ideaalbeelden. Golven die 
waarschijnlijk pas enige tijd na zijn aftre-
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den zullen breken. 
Time-magazine vatte het aldus samen: 
'Reagan was een meester in het hanteren 
van publieke symbolen Hij brouwde een 
mengsel van hoop en nostalgie, en bood 
vergezichten op het samenkomen van 
verleden en toekomst Hij schilderde het 
volk geruststellende beelden van een my
thisch Amerikaans verleden - de Olympi
sche vlam, de driemasters, het Vrijheids
beeld, Tom Sawyer als yuppie nieuw Ie
ven ingeblazen - een heerlijk deugd
zaam Amerika, dat na de traumatische 
veranderingen van de jaren zestig en ze
ventig opnieuw vorm krijgt door Reagan. 
Reagan gal Amerikanen het idee van een 
toekomst die net zo groots is als hun verle
den'.1 

Reagan is dus als president een sym
bool, weliswaar niet zo radicaal als vele 
van zijn aanhangers en critici zich voor
stellen, maar wei blijvend. Opiniepeilingen 
uit het voorjaar van 1987 leken erop te wij
zen dat de negatieve gevoelens ten op
zichte van de regering begonnen af te ne
men. Maar William Schneider is van oor-

James W Skrllen rs directeur van de Assocratron for Public 
Justrce rn Washrngton D.C , de Verenrgde Staten van Ame· 
nka. 

• Vertaald urt het Engels door de redactresecretans. 
1 Trme Magazrne (30 maart 1987) 29 
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deel dat er weinig publieke steun is 'om 
weer ongedaan te maken wat Reagan 
heeft bereikt en weer terug te keren naar 
de slechte oude tijd van hoge inflatie en 
lage militaire uitgaven'. 2 Of, zoals Hugh 
Heck uitlegt: 'Reaganism heeft niet zozeer 
veranderingen teweeg gebracht in de al
gemene meningsvorming, veeleer heeft 
het ertoe bijgedragen dat de verande
rende wereld draagbaarder zou lijken 
voor de Amerikanen in de jaren tachtig. 
Het heeft vele Amerikanen gesteund in 
hun schimpen op de overheid, terwijl zij te
gelijkertijd van de overheid verwachten 
dat zij hun veiligheid zal versterken. Daar 
tegenin heeft Reaganism de Amerikanen 
de zekerheid teruggegeven dat zij niet 
een onzorgzaam volk zijn, wanneer zij z1ch 
verzetten tegen belastingverhoging en 
nieuwe kostbare overheidsplannen' 3 

Als wij teveel aandacht op Reagan zelf 
r1chten - of op een of andere losstaande 
gebeurtenis uit zijn presidentschap zoals 
het lran-Contra's-schandaal - zouden we 
voorbij kunnen lopen aan het gegeven dat 
de Verenigde Staten tijdens zijn ambtspe
riode tot stilstand is gekomen op een zeer 
belangrijk historisch kruispunt. In plaats 
van Ieiding te geven aan hetland met wijs
heid en goed beoordelingsvermogen om 
de beste weg te kiezen, heeft president 
Reagan er hoofdzakelijk toe bijgedragen 
dat de spanningen zijn vergroot. Daar
door is het zicht van het publiek op zowel 
de weg als de kaart verduisterd. Terwijl we 
nog steeds dromen van een betere toe
komst, blijven we steken op het kruispunt. 

Gedurende de afgelopen zeven jaar zijn 
de binnenlandse spanningen opgelopen, 
vanwege groeiende onenigheid over de 
onderscheiden rollen van de verantwoor
delijkheden van de overheid en de maat
schappelijke organisaties. En internatio
naal zijn de spanningen ontsproten aan 
meningsverschillen over de rol die de Ver
enigde Staten moet vervullen in de we
reldpolitiek. 

In de binnenlandse politiek leidt dat tot 
onduidelijkheid Juist op het ogenblik dat 
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er, ter wille van de gerechtigheid, een gro
tere publiekrechtelijke integratie van de 
maatschappij zou hebben behoren plaats 
te vinden op zodanige manier dat de onaf
hankelijke verantwoordelijkheden van 
niet-gouvernementele instellingen duide
lijker vast komen te staan, heeft de rege
ring-Reagan het optreden van de over
heid gekleineerd en afgekeurd. Om tege
lijkertijd een groot deel van het private Ie
ven in de politieke steer te trekken door de 
simpele boodschap te verkondigen van 
een moralistisch nationalisme. We blijven 
steken, omdat we het niet met elkaar eens 
zijn of we links- of rechtsaf moeten of over 
wat we moeten verwachten van de over
heid. 

In de buitenlandse politiek is onze blik 
verduisterd: Juist op het ogenblik dat, ter 
wille van de gerechtigheid, de Verenigde 
Staten zijn grote macht zou moeten inzet
ten ter bevordenng van het internationale 
recht en van de 1nternationale organisa
ties, en ter bevordering van multilateraal 
teamwork, met name op economisch en 
diplomatiek gebied, trachtte de regermg 
Reagan op zwakke en inconsistente wijze 
een denkbeeldige onafhankelijkheid van 
de rest van de we reid te bereiken. Voorna
melijk door mil1taire sterkte. We blijven ste
ken, omdat onze verwachtmgen over de 
rol van Amerika in de wereld niet al te 
nauw verband houden met de werkelijk
heid. 

In zowel de binnenlandse als de buiten
landse politiek heeft het Reagan-regime 
meer bereikt met het aanwakkeren van 
verwachtingen en verlangens bij de be
volking dan met de uitvoering van solide 
en verantwoorde programma's. De presi
dent heeft verwachtingen gewekt van een 
pijnloze economische groei door belas-

2 W1ll1am Schneider. 'The new shape of Amen can pol1t1cs 
A pnmer for the Reagan years and beyond'. The Atlant,c 
(1anuan 1987) 52 

3. Hugh Heclo. 'Reagan1sm and the search for a publ1c phi
losophy . 1n John L. Palmer. ed., Perspect1ves on the 
Reagan years (The Urban Institute Press. Wash1ngton 
D.C 1986) 59 
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tingverlaging, van een magische defensie 
door SDI-technologieen en van herstel 
van de vooraanstaande positie van Ame
rika in de wereld door zichzelf daartoe te 
machtigen. Maar dit zijn geen regerings
programma's of beleidsvoornemens. Het 
zijn intentieverklaringen, het uiten van 
wensen en verlangens. 

In bepaalde opzichten stonden Rea
gans daden lijnrecht tegenover zijn mooie 
woorden. Oat is Reagan ten voeten uit. Als 
gouverneur van Californie was hij niet an
ders. 'Hij verhoogde de belastingen, libe
raliseerde de abortus, verhoogde de uit
keringen. Tegelijkertijd keurde hij het be
lastingstelsel, abortus en misbruik van so
ciale voorzieningen af' 4 

In een commentaar schreef The New 
Republic in het najaar van 1986 dat Rea
gan 'was begonnen met een aanzienlijke 
versterking van het defensieapparaat, 
zonder de uitgaven daarvoor te dekken 
met belastingverhoging. Hij leende het 
geld. De financiele chaos die daaruit voort
vloeide gaf aanleiding tot een negatieve 
reactie tegen de opbouw van en vrijwel 
een bevriezing van de defensiebegroting. 
Amerika is niet veel dichter bij een duur
zame, consistente en verstandige consen
sus over het defensiebeleid gekomen dan 
de situatie in 1980' 5 

In het Iicht van het voorgaande moet het 
lran-Contra's-schandaal worden bezien. 
Oat wil zeggen niet als vrucht van een si
nistere, ego"fstische, machtswellustige stra
tegie van een regeringsjunta, die geen 
respect heeft voor legitimiteit van over
heidsoptreden of voor het Amerikaanse 
volk. Het was veeleer het gevolg van een 
hartstochtelijk verlangen naar realisering 
van de nationale trots, die de president en 
zijn mensen ertoe aanzetten om de over
heid te misbruiken als een instrument ten 
dienste van dat doel. Oliver North is voor 
president Reagan en voor veel Amerika
nen een held, omdat hij blijk gaf van een 
vorm van onbaatzuchtige, vaderlandslie
vende moed. M oed, om boven de wet te 
gaan en voorbij de grenzen van een 
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vastomlijnd ambt, ten einde uit te dragen 
wat zij gel oven dat de messianistische op
dracht van het Amerikaanse volk is, met 
name het bestrijden van het communis
me. Zodoende wordt de natie verafgood, 
terwijl de overheid wordt teruggebracht 
tot een instrument voor het (zo nodig ille
gaal) nastreven van een klaarblijkelijk ha
ger nationaal doel. 

Hugh Hecla vat Reagans staatsvisie in 
drie zinnen samen, in ieder waarvan een 
tegenstrijdigheid doorklinkt, waarmee 
veel van de mens en van de president ver
klaard wordt: nationalisme gericht tegen 
de overheid; communautair individua
lisme; vrije markt radicalisme6 Met deze 
begrippen kan Reagans kijk op de wereld 
worden samengevat en kan zowel zijn po
pulariteit als zijn relatief mislukte leider
schap aan het land op dit belangrijke 
kruispunt in onze geschiedenis. 

Met 'nationalisme gericht tegen de 
overheid' bedoelt Hecla Reagans streven 
de natie vooruit te brengen en haar ziel te 
verheerlijken door in te spelen op de weer
zin van het volk tegen de overheid. 'Rea
ganism', zegt Hecla, 'voert aan dat de 
overheid de natie in de weg is komen te 
staan. "Pal staan voor de Unie" (zoals dat 
in vorige eeuwen he~tte) gaat hand in 
hand met het belasteren van de centrale 
overheid. Dit is mogelijk omdat het veel
omvattende nationalisme van Reagan 
weinig van doen heeft met de rol van de 
nationale overheid' 7 Volgens William 
Schneider: 'Wat de Reagan-coalitie bij el
kaar houdt is niet een band of een beleids
programma, maar de perceptie van een 
gemeenschappelijke dreiging. Die drei-

4. Schnetder. 42. 
5 The New Republic (13 oktober 1986) 7. 
6. Hecla, 41 
7. Hecla. 42. 
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ging bestaat erin dat de liberals* de macht 
over de federale regering zullen herove
ren. En dat zij die macht zullen gebruiken, 
zoals ze dat voorheen deden, om hun pro
gramma uit te voeren van herverdeling 
van welvaart, van sociale hervormingen 
en van vermindering van de defensie-in
spanningen'.s 

Reagans 'communautair individualis
me' lijkt op het gedachtengoed van Tho
mas Jefferson. Hij gelooft in een hoge mo
rele betekenis en waarde voor de ge
meenschap, voor de natie. Maar de 
waarde daarvan komt neer op de ge
meenschappelijke inzet voor individuele 
vrijheid. Zo lang individuen er dezelfde 
morele principes op na houden is vrijheid 
het gemeenschappelijke doel. 'De inhoud 
van de gemeenschappelijke waarden 
- zeg maar: het gemeenschappelijke 
doel - is "welbegrepen individualisme" ,' 
zegt Hecla. 'Dergelijk individualisme is het 
gevolg van een sterk uit elkaar halen van 
de sfeer van sociale vraagstukken aan de 
ene kant en die van economische betrek
kingen aan de andere kant. Aan de so
ciale agenda van de zogenaamde New
Right kan eenvoudig worden tegemoet
gekomen, omdat kwesties als abortus en 
het schoolgebed sociale kwesties zijn van 
goed en kwaad en geen voorwerp zijn van 
de overheidsmacht' 9 'Reaganism', zegt 
Hecla, 'schildert een maatschappelijke 
ruimte voor individuen die in een zorg
zame onderlinge relatie staan en ander
zijds een economische sfeer voor indivi
duen die ieder hun eigen aparte dromen 
van zelfontplooiing nastreven' .1o 

Reagans 'vrije markt radicalisme' is de 
overtuiging van iemand die totaal niet 
bang is dat een ongelimiteerde vrije markt 
in bepaalde opzichten het welzijn van de 
republiek misschien wei eens in gevaar 
zou kunnen brengen. Juist vanwege zijn 
vertrouwen in het vermogen van de markt 
om de samenleving te besturen, wijst hij 
de meeste pogingen van de overheid om 
de samenleving te besturen af. Reaga
nism verheerlijkt, volgens Hecla, 'het 
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Amerikaanse vertrouwen in een toekomst 
van economische en technologische 
vooruitgang zonder grenzen ... een tijd
perk van onbeperkte groei van de private 
markt zonder zorgelijke, of in ieder geval 
veel minder tragische, bijkomende effec
ten; een soort space age high technology 
- versie van Norman Rockwells Ame
rika' .11 

De toekomst van een pluriforme 
samenleving 
Er zit een belangrijk element van waarheid 
in de filosofie van president Reagan, dat li
berals niet zien of van ondergeschikt be
lang achten. Oat is dat de overheid, de fe
derale overheid incluis, niet in staat is en 
zou moeten zijn om iedereen en alles in de 
samenleving onder haar bestuur te heb
ben. Mensen moeten niet aileen vrij zijn 
om ruilen aan te gaan in de economische 
markten, zij horen ook vrij te zijn om dee I te 
nemen aan hun gezinsleven, kerkgenoot
schappen en een breed scala aan weten
schappelijke, onderwijs-, of vrijwilligersor
ganisatie. 

Deze stelling roept evenwel direct be
langrijke vragen op over de constructieve 
relatie tussen de overheid en deze andere 
instellingen en betrekkingen. Een over
heid die zich zonder meer terugtrekt uit de 
samenleving, of deregulering als doel op 
zich, is iets anders dan een constructief 
overheidsbeleid. Misschien is deregule
ring wei goed voor de prijzen van som
mige produkten, maar geldt dat ook voor 
gezondheids- en kwaliteitsvoorwaarden? 
Misschien moeten bepaalde belastingen 

• Noot redactle: In de Amerikaanse pol1tieke verhoudingen 
ziJn liberals vnjdenkers. vooruitstrevenden, 'linksen" in de 
Nederlandse negent1ende eeuwse zin van het woord. Nlet
marxistische soc1aal-democraten. !eden van 0"66 en pro
gressleve VVD"ers zou men er in Nederland toe kunnen re
kenen In de Verenigde Staten vindt men ze 1n be1de grate 
parliJen. hoewel meer biJ de Democraten dan biJ de Republl· 
keinen. 

8. Schneider. 40 
9. Hecla. 45. 

1 0 Hecla, 46. 
11 Ibidem 
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De liberals zien over het 
hoofd dat de overheid niet 
alles in de samenleving kan 
besturen. 

wei worden verlaagd, maar wat is een 
rechtvaardig fiscaal beleid? Gezinnen 
moeten worden gerespecteerd als onaf
hankelijk van de overheid, maar hoe moet 
de overheid die autonomie van gezinnen 
erkennen en beschermen? Door betere fi
nanclering van kinderopvang? Of door 
een grotere belastingvrijstelling voor ieder 
ten laste komend kind? Door het invoeren 
van strakke regelingen met betrekking tot 
een bet ere leefomgeving? Of door een ge
garandeerd minimumgezinsinkomen? 

Deze vragen over structurele relatie tus
sen overheid en private sector zijn in dit 
stadium van de geschiedenis van de Ver
enigde Staten van kritiek belang. Een vaag 
beroep doen op - van de ene kant - 'vrij
heid', of - aan de andere kant - 'natlo
nale morele consensus' Ievert geen richt
lijnen op voor beleid. De overheid moet 
niet aileen de vrijheid van de diverse in
stellingen respecteren maar ook het alge
meen belang dienen. Het roepen om 
meer vrije markt is slechts een kant van de 
medaille. Het zegt niets over de aard en 
de vereisten van het algemeen belang. 
Door aan te dringen op herstel van natio
nale morele wilskracht kan het belang van 
moraliteit wei extra nadruk krijgen. Maar 
daaruit vloeit nog niet voort het vermogen 
om onderscheid te maken tussen de mo
rele maatstaven die enerzijds gelden voor 
de overheid en geeigend zijn om in het 
recht vast te leggen, en anderzijds de nor-
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men die gelden voor gezinnen, vriend
schappen, kerken, scholen, of onderne
mingen. 

Time-magazine berichtte in het voorjaar 
van 1987 dat Reagans anti-overheids
campagne aan aantrekkingskracht begon 
te verliezen. 'Presidentskandidaten van 
beide partijen proberen met moeite een 
nieuwe rol voor de overheid in het post
Reagan-tijdperk vast te stellen. Hoewel ze 
de noodzaak van zuinigheid inzien, praten 
ze meer en meer over zorg voor elkaar, 
over actievere aanpak van diep gewor
telde sociale problemen, over een nieuw 
gevoel voor gemeenschappelijke waar
den'.12 Dit losse woordgebruik van Time, 
schept echter niet meer duidelijkheid over 
de verschillen en onderlinge verhoudin
gen tussen de grote varieteit aan beleving 
van solidariteit; publiek en privaat, van 
overheidsinstellingen en gezinnen, van 
bureaucratische en van onderwijsinstellin
gen, en van vele andere. 
Hugh Heclo vraagt zich af: ' ... is het reeel 
te veronderstellen dat Amerikanen zich
zelf leren te zien als voor elkaar zorgende 
personen op het niveau van het gezin, van 
de lokale gemeenschap van vrijwilligers
organisaties, van de bedrijven; maar niet 
als het gaat om het niveau van de natio
nale overheid en de politiek? Vanwege 
zijn overweldigende appel op de natio
nale trots wordt het Reaganism bij uitstek 
kwetsbaar voor het tegenappel dat de 
Amerikanen zich niet neer moeten leggen 
bij het bestaan van "twee naties" (de 
haves en de have nots)'.13 Niet aileen het 
Reaganism staat zwak in dit opzicht. Het 
traditionele liberalism staat voor eenzelfde 
dilemma. Oproepen tot een eerlijker, zorg
zamer Amerika, dat meer be reid is een be
roep te doen op de overheid om de sa
menleving te verbeteren, moet uitge
daagd worden met dezelfde vragen als 
die welke we tot Reagan gericht hebben. 
Het vergroten van de legitimiteit van het 

12. T1me (30 maart 1987) 28. 
n Hecla. 53-54. 
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overheidsoptreden is op zichzelf onvol
doende basis voor een constructief be
leid. Ouderwets links-pragmatisme schiet 
evenzeer tekort als rechts-pragmatisme. 

De wijze waarop Richard Gephardt, 
presidentskandidaat van de Democraten, 
het pragmatisme verwoordt, illustreert bo
venstaande bewering: 'lk denk dat men
sen zich weinig bekommeren om de vraag 
meer of minder overheid. Ze zijn bereid de 
overheid in te zetten, als dat kan bijdragen 
aan de oplossing. De mensen willen dat 
problem en worden opgelost. Ze willen dat 
de overheid ervoor zorgt dat luchtvaart
maatschappijen veilig zijn, dater een ge
neesmiddel komt tegen AIDS, dat machi
naties met aandelen voorkomen wor
den'.14 Maar hoe zal de overheid al deze 
problemen oplossen? Kan zij dat doen 
zonder rekening te houden met de eigen 
verantwoordelijkheden van luchtvaart
maatschappijen, van instellingen van de 
gezondheidszorg, van firma's die opere
ren op Wall Street? Moet de overheid mis
schien aile luchtvaartmaatschappijen na
tionaliseren of Wall Street sluiten? Moet zij 
seksuele promisculteit of onverantwoor
delijk gedrag negeren en aileen op zoek 
gaan naar medisch-technologische oplos
singen voor ziektes? Wat is de eigenlijke, 
legitieme taak van de overheid? Hoeveel 
mag zij tot haar bevoegdheden rekenen? 
Hoe diep mag zij in de samenleving ingrij
pen? Kan de samenleving gezond ge
maakt worden door overheidsoptreden, 
ongeacht wat mensen prive doen? Hoe 
moet de autonomie van gezinnen, kerken, 
scholen, bedrijven in het recht erkend 
worden? Hoe kunnen zij voor hun daden 
worden aangesproken in termen van hun 
eigen autonome verantwoordelijkheden, 
terwijl de overheid het algemeen belang 
dient? Een simpel appel op morele princi
pes of op het pragmatisch probleem 
oplossen Ievert hierop geen antwoorden, 
noch voor links, noch voor rechts. 

Zo komen we opnieuw te staan voor de 
moeilijke uitdaging een pluriforme samen
leving te besturen, vorm te geven aan een 
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gemeenschap van gemeenschappen, 
een republiek te ontwikkelen die aan dat 
complex een juridische eenheid geeft en 
niet een simpel nationaal egolsme. 

De meeste Amerikanen zijn het erover 
eens dat de overheid godsdienstvrijheid 
moet beschermen. En met dit principe be
vestigen we dat het niet de taak is van de 
overheid om de verschillen tussen de reli
gies op te heffen (of om eenheid op te leg
gen). We geloven, met andere woorden, 
in officieel erkend pluralisme. Kunnen we 
uit dit beginsel voor publieke en private 
normen gevolgtrekkingen doen? Hoort 
het niet tot de verantwoordelijkheden van 
de overheid om de veelsoortigheid aan 
gezinnen gelijk te behandelen zonder te 
proberen een bepaalde prive-moraliteit 
aan aile gezinnen op te leggen? Zou de 
overheid misschien niet van staatswege 
dezelfde voorzieningen moeten bieden 
aan aile soorten scholen, in plaats van een 
bepaalde filosofie en een bepaald curricu
lum aan allen op te leggen? De vraag is 
hoe we eigen geaarde diversiteit in de 
niet-politieke instellingen respecteren en 
hoe een open bare eenheid van rechtvaar
digheid over deze diversiteit te bouwen. 

Een van onze zwakheden in de Ver
enigde Staten - een soort van onrijpheid 
die ons voortdurend onvolwassen houdt -
is dat we volhardend zakelijk heen en 
weer stuiten tussen twee elkaar uitslui
tende simpele polariteiten: tussen ener
zijds de roep om individuele vrijheid en an
derzijds de roep om een grotere rol voor 
de overheid. Ons pragmatisme komt er in 
wezen op neer dat we niet eerst op zoek 
gaan naar wat juist is, maar naar wat op 
dat ogenblik het beste werkt. 'Amerikanen 
zijn pragmatici,' zegt Schneider. 'Pragma
tici menen dat alles dat werkt, ook wei juist 
zal zijn. Als big government werkte gedu
rende de New Deal, dan zal het vast goed 
zijn geweest; in ieder geval voor die tijd. 
Als Reagans conservatieve politiek werkt 
- en de meeste mensen geloven daar 

14 T1me (30 maart 1987) 37. 
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nog steeds in - dan zal die wei juist zijn 
voor onze tijd' .15 

Deze ideologisch polariserende, prag
matische opvattingen kunnen niet Ianger 
voldoen als Amerikaanse politieke filoso
fieen. Het voorgaande conflict tussen con
servatisme en liberalism moet worden 
overstegen - het Amerikaanse volk moet 
zich toegewijd inzetten om verder te gaan 
dan deze eenvoudige tegenstellingen bin
nen het pragmatisme ten einde de ware 
structuur van onze maatschappij in de 
greep te krijgen en de ware roeping van 
de overhetd ontdekken. 

Vandaag de dag hebben we een meer 
ontwikkelde overheidsvisie nodig, waar
mee de verschillen zichtbaar worden tus
sen de publieke orde - de politieke ge
meenschap onder Ieiding van federale en 
staatsoverheden - en de niet-politieke or
den van bedrijven, scholen, gezinnen, 
kerken, etc. De politieke orde moet een 
ge't'ntegreerde steer zijn van publieke wet
geving. De overheden moeten met kracht 
besturen ten behoeve van het algemeen 
belang. Naar haar eigen aard is de open
bare orde tegelijkertijd een publiekrechte
lijke integratie van mensen en instellingen 
die hun eigen recht van bestaan hebben 
en geen onderworpen aanhangsels zijn 
van de overheid. Een overheid, die op 
rechtvaardige wijze regeert, moet in haar 
bestuur de onafhankelijkheid van deze 
niet-publieke instellingen beschermen. 
Een rechtvaardig staatsbestel schept 
daarom ruimte voor zeer verschillende 
particuliere geloofsovertuigingen, gebrui
ken en normen en waarden, zoals wij die 
in de praktijk waarnemen in onze verschil
lende kerken, gezinnen en vrijwillige orga
nisaties. Het Amerikaanse openbare Ie
ven is een gemeenschap van gemeen
schappen, niet een eenvoudige eenvor
mige natie. 

Meer dan ooit word! de Verenigde Sta
ten pluriformer, terwijl hij tegelijkertijd 
steeds meer publiekrechtelijke integratie 
behoeft voor de bescherming van het al
gemeen belang. De AIDS-epidemie, de 
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strijd over abortus, de varieteit aan con
currerende seksuele levensstijlen, debat
ten over onderwijs en onderwijsfiloso
fieen, en meer; dit zijn allemaal tekenen 
van een steeds pluriformer wordende so
ciale realiteit. Deze vraagstukken kunnen 
niet Ianger worden aangepakt zonder een 
visie die toereikend is om de politieke inte
gratie van de complexe sociale pluraliteit 
te kunnen begeleiden. Aan nationalisme 
gepaard individualisme vormt geen cohe
rente overheidsvisie. Het losse gebruik 
van dergelijke slogans voor politieke doel
einden schept een vacuum dat wordt ge
vuld met op de korte termijn gerichte, 
pragmatische belangengroepachtige po
gingen om de concurrerende verlangens 
van de verschillende segmenten van de 
Amerikaanse bevolking tevreden te stel
len. 

Door middel van zijn niet aflatende kri
tiek op liberalism en big government is 
Reagan erin geslaagd de aandacht te 
richten op het Ieven buiten de overheids
sfeer. En zo heeft hij korte termijn succes 
geboekt in het verlagen van de belastin
gen en het verminderen van de uitgaven 
voor sociale zekerheid. Maar de 'Reagan
revolutie' heeft het brede publiek op geen 
enkele wijze geholpen in zijn beslissing 
welke richting te kiezen voor een degelijke 
politreke toekomst. Evenmin is de rege
ring-Reagan uiteindelijk tot een rechtvaar
dig beleid gekomen voor sociale zeker
heid en belastingen. Heclo voorspelt: ' ... 
Ronald Reagan en Reaganism zullen 
voornamelijk in herinnering blijven van
wege de kwesties in de Amerikaanse sa
menleving die onopgelost bleven en die 
ons later in verwarring brachten. Rea
ganism stimuleert Amerikanen tot dro
men. Maar dat zijn noodzakelijkerwijs dro
men van persoonlijke vooruitgang, niet 
van publieke verworvenheden. ledere 
ideologie die pleit voor een negatieve 
ovetheid zal waarschijnlijk in de geschie
denisboeken beoordeeld worden aan de 

15. Schne1der. 43 
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collectieve taken die zijn nagelaten. Een 
ideologie die tegelijkertijd de publieke mo
raal wil versterken is bij uitstek kwetsbaar 
voor verwijten van zowel laksheid, als hy
pocrisie' .16 

Wat we thans nodig hebben, maar waar
toe Ronald Reagan weinig heeft bijgedra
gen, is overeenstemming over een 
nieuwe politieke filosofie die in staat is de 
publiekrechtelijke integratie te begeleiden 
van een complexe en gedifferentieerde 
samenleving naar een rechtvaardige poli
tieke orde. 

De VS in een krimpende wereld 
Na afloop van de Tweede Wereldoorlog 
zocht de Verenigde Staten een snelle te
rugkeer naar de situatie van voor de oar
log. Maar Amerikanen ontdekten al spoe
dig dat het isolement niet Ianger een reele 
optie was. Vele Europese imperia ontwik
kelden zich in snel tempo. De Verenigde 
Staten stapte in een enorm wereldwijd net
werk van bondgenootschappen en 
machtsconflicten die hem spoedig de sta
tus van supermogendheid opleverde. 

In termen ontleend aan sociaal-psycho
logen: het Amerikaanse volk had er onge
veer twee decennia voor nodig om zich 
bewust te zijn van zijn nieuwe welvaart, 
macht en prestige. De Amerikaanse be
moeienis met Vietnam beg on op het hoog
tepunt van dat nieuwe sociale zelfbewust
zijn. Amerikanen begonnen te geloven 
dat ieder probleem in eigen land of over
zee, kon worden opgelost, ieder kwaad te
gengehouden, als er maar genoeg ener
gie en geld ingestopt werd. De strijd tegen 
de armoede in eigen land en de strijd te
gen het communisme in Indochina waren 
de beste voorbeelden van de wijze 
waarop dit geloof in praktijk werd ge
bracht. Maar de oorlog in Vietnam 
mislukte en de creatie van een echte ver
zorgingsstaat in eigen land bleek geen 
groot succes. Dit veroorzaakte bij vele 
burgers een gevoel van teleurstelling en 
onvervulde verwachtingen. Toch, in 
plaats van hun verwachtingen aan te pas-
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Bu1tenland 

sen aan de realiteit, richtte de meerder
heid van Amerikanen zich in 1980 tot Ro
nald Reagan om hun hoop in vervulling te 
brengen. Om de good old days terug te 
geven en een schitterende toekomst open 
te doen. 

De verkiezing van Ronald Reagan tot 
president vond in veel opzichten plaats 
dankzij een sterk verlangen onder de be
volking om terug te keren naar de eenvou
diger realiteit en de prettiger stemming 
van de jaren vijftig en begin jaren zestig. 
Amerikanen begonnen zich maar net te 
verheugen in hun wereldmacht en auto
nomie, toen dit leek te worden afgepakt. 
Vietnam, het Watergate-schandaal, 
Jimmy Carters pogingen om de Ver
enigde Staten een bescheidener interna
tionale roi te Iaten spelen; dit alles maakte 
veel burgers ongelukkig. En Reagan ver
telde hen dat het allemaal niet nodig was. 
De Verenigde Staten zou weer trots kun
nen zijn op zichzelf en zijn gang kunnen 
gaan in de wereld. Het enige dat ons daar
bij in de weg zou staan was gebrek aan 
wilskracht en het wereldcommunisme. 
Beide zouden kunnen worden overwon
nen. 

President Reagan bleek echter een zeer 
beperkt inzicht te hebben in de fysieke 
mogelijkheden van de Verenigde Staten 
en in de snel kleiner wordende wereld. Hij 
legde veel te veel nadruk op groeiende 
militaire uitgaven en veel te weinig op ver
sterking van de structuur van de eigen en 
van de wereldeconomie. Hij zag de Ver
enigde Staten als een onafhankelijke ac
tor, die de andere Ianden wei zouden vol
gen, als we maar hard genoeg zouden op
treden. Hij negeerde of kleineerde het feit 
dat geen enkel land, zelfs niet de Ver
enigde Staten, de wereld naar zijn pijpen 
kan Iaten dansen. 

Pas laat in zijn ambtsperiode is Reagan 
serieuzer gaan denken aan het belang 
van cobperatieve door onderhandelingen 
tot stand gekomen en multilaterale inspan-

16 Hecla. 60-61 
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ningen op het terrein van de monetaire en 
landbouwpolitiek. Waarschijnlijk is die 
koerswijziging te danken aan het verant
woordelijkheidsgevoel van anderen in zijn 
regering Maar dergelijke inspanningen 
zijn waarsch1jnlijk te gering in aantal en te 
laat om een structurele verandering in het 
beleid van de president teweeg te kunnen 
brengen. De militaire uitgaven zijn de laat
ste jaren aanzienlijk gestegen. Toch is de 
Verenigde Staten daarmee niet automa
tisch sterker geworden, afgemeten aan 
z1jn vermogen om zelfstandig een aanval 
van de Sowjet Unie af te schrikken of aan 
de kracht van het NAVO-bondgenoot
schap. De Verenigde Staten zou door de 
overconcentratie van de regering op mili
taire sterkte nog wei eens in een veel 
zwakkere pos1tie in de wereld terecht kun
nen zijn gekomen dan zeven Jaar gel eden, 
gemeten naar politieke, diplomatieke en 
economische criteria. We zijn nu het groot
ste schuldenland van de wereld. Het te
kort op de federale begroting is gedu
rende de Reagan-periode de pan uit gere
zen. We zijn niet dichter bij een ontkno
ping van het conflict in Centraai-Amerika 
of het Midden-Oosten, dan toen Reagan 
ziJn ambt aanvaardde. En 1n veel opzich
ten staan we in een relatief veel zwakkere 
politleke en diplomatieke positie in die re
gia's dan tevoren. 

De gebrekkigheid van de buitenlandse 
politiek van de Verenigde Staten gedu
rende de Reagan-jaren is niet aileen te wiJ
ten aan een paar slechte beleidskeuzen 
maar aan het geheel van stijl, houding en 
benaderingswijze. Net als in de binnen
landse politiek wordt de president prima1r 
geleid door een vage v1sie op wat hij wil in 
plaats van door een sterke overtuiging 
van wat een overheid kan en moet doen. 
Reagan heeft, zoals commentator Philip 
Geyelin omschrijft, de buitenlandse poli
tiek op haar kop gezet: 'Een meer conven
tioneel buitenlands beleid zou van on
derop worden opgebouwd, met de reali
telt van de heersende omstandigheden en 
met wat daarin redelijkerwijs tot stand kan 
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worden gebracht. Bovendien zou het op 
prudente wijze rekening houden met de 
mogelijke gevolgen voor verwante veilig
heidsbelangen. Het zou van te voren pro
beren tenminste minimale consensus te 
bereiken tussen de bureaucratieen over 
de degelijkheid van de doeleinden van de 
president. En in de fase van beleidsvor
ming zou voorrang worden gegeven aan 
de inhoudelijke verdiensten van het be
treffende onderwerp, apart van de poli
tieke marktwaarde ervan. En dan zou het 
aan de president en zijn politieke advi
seurs worden overgelaten om te bepalen 
hoeveel van het eindprodu kt hij kan verko
pen en hoe hij het moet verkopen 

'Maar Reagan begint het proces aan 
het einde. Door reclame te maken voor 
utopische politiek, die wei gretige afzet 
vindt bij het Amerikaanse publiek, maar 
die in de praktijk niet kan worden uitge
voerd'H 

Garry Wills volgt een vergelijkbare rede
nenng Reagan denkt bij de overheid niet 
aan een systeem dat in staat is verantwoor
ding af te leggen. Hij vertegenwoordigt 
veel meer de wijdverbreide Amerikaanse 
weerzin van bureaucratie en zorgvuldige 
aandacht voor het detail en speelt daarop 
in: 'Er is voor het Amerikaanse gevoel iets 
deprimerends aan het moeten dragen van 
verantwoordelijkheid voor een wereldrijk. 
We zouden dat rijk willen hebben, maar 
dan zonder de noodzaak van de hoog ont
wikkelde compromissoire mentaliteit van 
geven en nemen om die verantwoordelijk
heden in de hand te houden. We zouden 
het l1efst willen vasthouden aan de gebrui
ken van een klein dorp - desnoods het 
dorp van Reagans jeugd - in een tijd van 
grote technologische veranderingen en 
manipulaties' w 

Terwijl president Reagan zijn Rambo
stijl predikte om het Amerikaanse publiek 

17 Ph1l1p Geyelm 'Death of a sales p1tch The unmask1ng of 
Reagan·. The Wash mgt on Post (22 februar~ 1987) C2 

18 Garry Wills 'What happened?'. T1me Magazine (9 maart 
1987) 41 
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te inspireren, verspilde hij eigenlijk veel 
van onze welvaart en macht door tegen
slagen, ondoelmatigheid en domme fou
ten van de regering. Het Iran-Contra's de
bacle illustreert dit. 

De volgende president zal, samen met 
het Amerikaanse volk, een nieuwe bena
dering moeten vinden om een construc
tieve rol te kunnen spelen die op de beste 
wijze gebruik maakt van onze macht in 
plaats van de slechtste. Anders zou ook 
het Amerikaanse 'imperium' kunnen in
storten en waarschijnlijk sneller dan de 
Nederlandse, Franse en Britse koloniale 
rijken in hun tijd. Niet dat de Verenigde 
Staten zijn macht zou moeten opgeven of 
zou moeten stoppen met het bevorderen 
van de democratie of het communisme in 
toom te houden. Maar de Verenigde Sta
ten moet zich realiseren dat geen staat 
kan functioneren in een vacuum, aileen 
maar rekening houdend met zijn eigen kijk 
op de wijze waarop de wereld eruit zou 
moeten zien. 

Om het sterker uit te drukken: de nieuwe 
politieke visie die de Amerikanen na Rea
gan nodig hebben, zal een nauw verwe
ven multilateraal netwerk van staten moe
ten accepteren, die wederzijds verplich
tingen op zich nemen om een rechtvaar
dige internationale orde op te richten. Het 
is duidelijk dat de staten van deze wereld 
het onderling niet eens zijn over de aard 
van het internationale recht of over de 
vorm van de transnationale instellingen 
waar zij zich aan zouden moeten onder
schikken. De Europese Gemeenschap is 
dit nog niet eens in zijn eigen regio gelukt. 
Het Oostblok heeft evenmin een oplossing 
gevonden. De Verenigde Naties is nu 
waarschijnlijk zwakker dan ooit in zijn be
staan. Deze verbrokkeling en differentiatie 
laat zien dat grotere druk op publiekrech
telijke integratie op internationaal niveau 
niet gemakkelijk zal worden geaccep
teerd door Ianden die vrezen dat zij in dat 
proces verliezers zullen zijn. 

Desalniettemin vraagt de kleiner wor
dende wereld steeds krachtiger inzet, on-
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der Ieiding van de supermogendheden en 
de grotere staten, om een rechtvaardige 
internationale orde op te bouwen. Zure re
gen, wereldwijde vervuiling, gevaren van 
nucleaire fall out en oorlog, AI OS en eco
nomische interdependentie, deze en an
dere ontelbare verschijnselen zullen nooit 
aangepakt kunnen worden met aileen 
maar binnenlandse wetten en bilaterale 
overeenkomsten. Het hoogste nationale 
belang van iedere staat zal steeds meer 
worden de gezondheid en het welzijn van 
de wereldgemeenschap, vastgelegd in in
ternationaal recht en regels. 

Een aanvaardbare politieke overtuiging 
die voor de langere termijn houdbaar is zal 
van begin af aan een internationale di
mensie moeten hebben, niet als een ge
dachte achteraf. Het publiek van nu is een 
internationaal publiek. Zoals de Ver
enigde Staten greep moet zien te krijgen 
op het gegeven van de grote pluriformiteit 
in eigen land, zo moet hij dat ook op de 
pluriformiteit in de wereld. De eenheid en 
solidariteit die wij in de toekomst moeten 
nastreven is niet een gelijkschakeling die 
de veelvormigheid elimineert, maar een 
publiekrechtelijke integratie die die pluri
formiteit bewaart en bevordert en tegelij
kertijd recht doet aan aile volken en staten. 
Dit is niet een utopisch ideaal dat tot stand 
komt als we het maar genoeg wensen of 
dat ingevoerd kan worden door het optre
den van een staat. Het is een reele en 
historische opdracht die een multilaterale 
samenwerking vereist op vele fronten, 
waarvan de militaire er maar een is. Presi
dent Reagan heeft in zijn beide ambtster
mijnen het zicht op deze realiteit meer ver
duisterd dan verhelderd. Dientengevolge 
zullen zijn opvolgers de verloren tijd moe
ten goed maken door de Verenigde Sta
ten te confronteren met de realiteit van zijn 
verplichtingen. We kunnen aileen maar 
hopen dat de Amerikaanse republiek tot 
voile wasdom zal komen als zij haar derde 
eeuw binnengaat. 
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Volksgezondhe1d 

Dr. W. Balke, 
drs. L P. Heukels en 
drs. CA Smal 

Omgaan met 
levensbeschouwelijke 
achtergronden in 
ziekenhuizen 
Het past niet in het COA-denken om mee 
te doen met neutralisme en het aanprijzen 
van de autonome mens. Daarom zou de 
overheid ziekenhuizen moeten verplich
ten in de statuten te omschrijven op welke 
w1jze de instelling omgaat met wezenlijke 
vragen van humaniteit en identiteit. 

In de tijd van toenemende veralgemenise
ring en neutralisering van het begrip iden
titeit in de gezondheidszorg gingen 
christelijke instellingen op het gebied van 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en zwak
zinnigenzorg, mede onder de druk van 
schaalvergroting op in een grater geheel. 
Daarin ontstaat nu een kentering. 

In een recente artikelenserie in 'Trouw' 
wordt aandacht besteed aan de invulling 
van het begrip identiteit van een zieken
huis. Bij de planning van voorzieningen in 
de gezondheidszorg op provinciaal ni
veau ontstaan vaak de meest boeiende 
discussies als over de invulling van het be
grip levensbeschouwing moet worden 
gesproken. Daarbij komt het CDA vaak ai
leen te staan in de discussie met de an
dere grote partijen in Nederland (VVD, 
PvdA en in mindere mate wat grootte be
treft met 0'66). Deze pleiten in het alge
meen voor neutralisering en veralgemeni
sering van de sector gezondheidszorg. Zij 
hanteren hierbij zowel ideele als pragmati-
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sche motieven. Pragmatisch in de zin van: 
het kan efficienter en dus goedkoper wan
neer het begrip identiteit uit de gezond
heidszorg verdwijnt. 

Nu willen wij over dit laatste punt hier 
geen discussie voeren, hoewel uit recent 
onderzoek uit het onderwijs eerder het te
gendeel blijkt. Het gaat ons veel meer om 
de invalshoek: Hoe verhouden christen
dom en humanisme zich ten opzichte van 
elkaar wanneer het gaat om de beleving 
en invulling van de levensbeschouwing in 
de gezondheidszorg. Beide levensbe
schouwingen dragen zorg voor de huma
nitelt. Het moet niet aileen mogeiijk zijn 
een gemeenschappelijke noemer te vin
den voor ethiek in de gezondheidszorg, er 
is zelfs een dringende behoefte zowel op 
politiek alsop bestuurlijk vlak aan zo'n ge
meenschappelijke noemer. 

Naar ons oordeel zijn er verschillende 
gemeenschappelijke invalshoeken, met 
als kernbegrip de eerbied voor het Ieven, 
die hernieuwde discussie over de invulling 
van identiteit van ziekenhuizen tot een 

Dr. W Balke (1933) 1s Nederlands Hervormd pred1kant te 
's-Gravenland en lid van het bestuur van het Streekz1eken
hu1s Almelo. 

Drs. L.P. Heukels (1 ~49) 1s hu1sarts en l1d van Prov1nc1ale 
Staten van OveriJSsel voor het CDA. 
Drs. C A Smal (1929) 1s burgemeester te Tubbergen en l1d 
van het bestuur van het Streekz1ekenhuis Almelo. 
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vruchtbare samenspraak kunnen doen 
zijn . 

Dit artikel wil hiertoe een bijdrage leve
ren. Hetgeen hier volgt is gebaseerd op 
een nota die gebruikt is bij de discussie 
over dit onderwerp in het Streekzieken
huis Almelo, een ziekenhuis, dat ontstaan 
is uit een fusie van een rooms-katholiek, 
een protestant-christelijk en een alge
meen ziekenhuis. Daaruit is na een eer
dere fusie van het diaconessenhuis en het 
algemene ziekenhuis, terwijl in een veella
ter stadium ook het rooms-katholieke in 
een nieuwe fusie meedeed, tenslotte een 
ziekenhuis ontstaan met 650 bedden en 
1300 personeelsleden. Zoals zo vaak met 
fusies van ziekenhuizen ontstaan juist dan 
vragen als: Waar staan wij als organisatie 
voor? en: Willen wij inhoud geven aan 
onze gedachten met betrekking tot de ge
zondheidszorg? en: Hoe gaan wij om met 
cruciale vragen rond leven en dood, 
kunstmatige inseminatie? 

Ons volk is in bijzondere mate gestem
peld door heterogeniteit in levensbe
schouwelijk opzicht. Overwegende in
vloed hebben daarbij het rooms-katholi
cisme, de reformatie en het humanisme 
gehad. Nu gaat het ons er niet om om in 
kwantitatieve zin na te gaan hoe de ver
houdingen zijn tussen de verschillende 
geloofsovertuigingen. Wel moet het ons 
van het hart, dat het onjuist is om alle niet
kerkelijken te beschouwen als humanist, 
zoals nogal eens gebeurt. Niet-kerkelijken 
vormen veeleer een vergaarbak van aller
lei geestelijke stromingen, dan wel de af
wezigheid daarvan. Het gaat veel meer 
om te bezien of er een samenwerking in 
kwalitatieve zin mogelijk is. 

De vraag is: hoe kan men in een instel
ling voor gezondheidszorg, waarvan het 
bestuur op basis van pariteit samenge
steld is door vertegenwoordigers van pro
testant-christelijke, rooms-katholieke en 
humanistische levensovertuiging, komen 
tot een gemeenschappelijk inzicht in de 
ethiek van het werken en handelen in de 
gezondheidszorg. Is het mogelijk de zorg 

462 

voor de humaniteit zo te verwoorden en zo 
te vertalen in een aantal gedragsregels, 
waarin een ieder zich vinden kan en waar 
men elkaar op kan aanspreken? De ge
meenschappelijke verantwoordelijkheid 
betreft het totale functioneren van de me
dische en verpleegkundige zorg, kortom 
van alle medewerkers alsmede de medi
sche staf en beperkt zich niet tot de 
geestelijke verzorging . Deze gemeen
schappelijke verantwoordelijkheid is mo
gelijk, omdat bij erkenning van alle ver
schillen in geloofs- en levensovertuiging, 
er een aantal gemeenschappelijke trek
ken zijn tussen christendom en humanis
me.1 

Wij noemen enkele trekken: 
Christendom en humanisme gaan bei

de vrijwel vanzelfsprekend gepaard met 
een levenshouding, die zich verweert te
gen nihilisme, dat wil zeggen die vormen 
van menselijk leven, waarbij de mens 
wordt gedegradeerd tot puur biologisch 
wezen, dat zich evenmin als het dier vra
gen stelt over leven en dood, de zin van 
het leven en de onzienlijke dingen. 

Christenen en humanisten zien beiden 
als wezenlijk voor de humaniteit, dat de 
mens zich rekenschap geeft van de die
pere geestelijke en zedelijke vragen. De 
genihiliseerde mens daarentegen ken
merkt zich door de afwezigheid van, 
respectievelijk zijn verzet tegen deze 
waarden. 

De zorg voor christen en humanist bei
den is, dat de mens zijn waarachtige men
selijkheid niet verliest, dat hij weer besef 
krijgt van zijn humaniteit. 

Het Humanistisch Verbond is te ver
staan als een stimulans tot geestelijke 
weerbaarheid tegen de dreiging van een 
geestelijk en zedelijk nihilisme. Christen
dom en humanisme berusten op een ex1s-

1. Wij gebruiken de term humanisme hier niet in de zin van 
christel ijk of bijbels humanisme, dat in Nederland een be· 
langwekkende traditie heeft (Erasmus) , maar in de zin 
van modern humanisme, zoals dit in Nederland voorge· 
staan wordt door het Humanistisch Verbond . Het noemt 
zichzelf niet anti-godsdienstig maar a-godsdienstig . 
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tentiële beslissing, dat wil zeggen dat men 
niet door uitsluitend rationele of uitsluitend 
emotionele overwegingen komt tot het 
aanvaarden van bepaalde 'waarheden' of 
'beschouwingen', maar dat men met zijn 
gehele existentie wordt gebracht tot het 
belijden of aanvaarden van een geloof of 
overtuiging 

Bij christendom en humanisme beide is 
er het volstrekt ernstig nemen van de 
vraag naar het ware en het goede Niet 
wat ons onder omstandigheden het beste 
past is waarheid en/of norm, doch dat
gene, wat wij moeten aanvaarden, omdat 
het ware en het goede boven de persoon 
uitgaat. De vraag naar het ware en het 
goede kan niet door een persoon worden 
beslist, slechts persoonlijk worden be
aamd. 

Er zijn verschillen tussen christendom 
en humanisme te signaleren in de theolo
gie maar ook in de antropologie Met dit 
laatste zullen wij ons nu bezig houden. Be
langrijk uitgangspunt is, dat de christen en 
de humanist ieder op eigen wijze zorg wil
len dragen voor de humaniteit. 

Grandeur en misère 
De christen ziet de mens principieel als ge
heel eigen schepsel van God te midden 
van de vele schepselen gesteld voor 
Gods aangezicht in een verhouding van 
verantwoordelijkheid. Hier ligt de gran
deur van de mens en de diepste grond 
van de humaniteit. Maar, waar hij de eer
bied voor het leven verliest en zijn le
venslot autonoom in eigen hand neemt, 
treedt zijn misère aan de dag. Christenen 
vrezen , dat wanneer de relatie met God 
wordt losgelaten ook de humaniteit op de 
duur verloren gaat en men vervalt in een 
beneden-menselijke ideologie de een of 
andere vorm van animaal of biologisch le
ven. 

Overigens: alle christenen erkennen het 
feit , dat ook in het hart van elke christen de 
neiging tot het beneden-menselijke op de 
loer ligt 

De humanist ziet de bestemming van de 
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mens in de harmonieuze ontplooiing van 
zijn menselijke mogelijkheden. Deze har
monieuze ontplooiing veronderstelt ech
ter het geplaatst zijn onder en binnen een 
bovenpersoonlijke norm, die haar diepste 
grond vindt in het waardebesef en in het 
deelhebben aan het kosmisch geheel. Het 
mens-zijn is voor de humanist een niet-ein
digende opgave, een appèl aan zijn mo
gelijkheden van een groei tot de ware 
menselijkheid. Het inzicht in de mogelijk
heden van de mens sluit het inzicht in de 
belemmeringen in de mens, die deze 
groei tot ware humaniteit in de weg staan , 
niet uit 

Het Humanistisch Verbond spoort aan 
tot bezinning op geestelijke en zedelijke 
waarden. Van iedere aansporing om vol
uit met het leven ernst te maken gaat een 
grote zedelijke kracht uit 

De verdraagzaamheid is voor de huma
nist uitvloeisel van zijn eerbied voor de 
waarheid , een eerbied, die het uitoefenen 
van dwang om anderen tot het erkennen 
van deze waarheid te brengen uitsluit. 
Daarnaast berust zij op zijn inzicht, dat 
hoezeer de eigen overtuiging zich aan 
hem voordoet als een absolute waarheid , 
haar kenbaarheid en interpretatie afhangt 
van menselijke en dus beperkte vermo
gens. 

Eerbied voor het leven 
De gemeenschappelijke zorg van christen 
en humanist voor de humaniteit roept op 
tot eerbied voor het leven en daarin ligt 
een gemeenschappelijke waardestelling 
en normering voor medisch en verpleeg
kundig handelen. De Joodse denkers, 
Martin Buber en Emmanuel Levinas, heb
ben zich beiden zeer intensief met de an
tropologie beziggehouden en zijn als cul
tuurdragers van de oude Joodse en tege
lijk de moderne Westerse beschaving 
uiterst serieus te nemen. 

Buber is vooral bekend geworden door 
zijn Gottesfinsternis en !eh und Ou. Primair 
antropologisch gegeven is het feit van de 
ontmoeting . Dit !eh-Ou-motief beheerst 
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tentiële beslissing, dat wil zeggen dat men 
niet door uitsluitend rationele of uitsluitend 
emotionele overwegingen komt tot het 
aanvaarden van bepaalde 'waarheden' of 
'beschouwingen', maar dat men met zijn 
gehele existentie wordt gebracht tot het 
belijden of aanvaarden van een geloof of 
overtuiging. 

Bij christendom en humanisme beide is 
er het volstrekt ernstig nemen van de 
vraag naar het ware en het goede. Niet 
wat ons onder omstandigheden het beste 
past is waarheid en/of norm, doch dat
gene, wat wij moeten aanvaarden, omdat 
het ware en het goede boven de persoon 
uitgaat. De vraag naar het ware en het 
goede kan niet door een persoon worden 
beslist, slechts persoonlijk worden be
aamd. 

Er zijn verschil len tussen christendom 
en humanisme te signaleren in de theolo
gie maar ook in de antropologie. Met dit 
laatste zullen wij ons nu bezig houden. Be
langrijk uitgangspunt is, dat de christen en 
de humanist ieder op eigen wijze zorg wil
len dragen voor de humaniteit. 

Grandeur en misère 
De christen ziet de mens principieel als ge
heel eigen schepsel van God te midden 
van de vele schepselen gesteld voor 
Gods aangezicht in een verhouding van 
verantwoordelijkheid. Hier ligt de gran
deur van de mens en de diepste grond 
van de humaniteit. Maar, waar hij de eer
bied voor het leven verliest en zijn le
venslot autonoom in eigen hand neemt, 
treedt zijn misère aan de dag. Christenen 
vrezen, dat wanneer de relatie met God 
wordt losgelaten ook de humaniteit op de 
duur verloren gaat en men vervalt in een 
beneden-menselijke ideologie: de een of 
andere vorm van animaal of biologisch le
ven. 

Overigens: alle christenen erkennen het 
feit , dat ook in het hart van elke christen de 
neiging tot het beneden-menselijke op de 
loer ligt. 

De humanist ziet de bestemming van de 
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mens in de harmonieuze ontplooiing van 
zijn menselijke mogelijkheden. Deze har
monieuze ontplooiing veronderstelt ech
ter het geplaatst zijn onder en binnen een 
bovenpersoonl ijke norm , die haar diepste 
grond vindt in het waardebesef en in het 
deelhebben aan het kosmisch geheel. Het 
mens-zijn is voor de humanist een niet-ein
digende opgave, een appèl aan zijn mo
gelijkheden van een groei tot de ware 
menselijkheid. Het inzicht in de mogelijk
heden van de mens sluit het inzicht in de 
belemmeringen in de mens, die deze 
groei tot ware humaniteit in de weg staan, 
niet uit. 

Het Humanistisch Verbond spoort aan 
tot bezinning op geestelijke en zedelijke 
waarden. Van iedere aansporing om vol
uit met het leven ernst te maken gaat een 
grote zedelijke kracht uit. 

De verd raagzaamheid is voor de huma
nist uitvloeisel van zijn eerbied voor de 
waarheid , een eerbied, die het uitoefenen 
van dwang om anderen tot het erkennen 
van deze waarheid te brengen uitsluit. 
Daarnaast berust zij op zijn inzicht, dat 
hoezeer de eigen overtuiging zich aan 
hem voordoet als een absolute waarheid , 
haar kenbaarheid en interpretatie afhangt 
van menselijke en dus beperkte vermo
gens. 

Eerbied voor het leven 
De gemeenschappelijke zorg van christen 
en humanist voor de humaniteit roept op 
tot eerbied voor het leven en daarin ligt 
een gemeenschappelijke waardestelling 
en normering voor medisch en verpleeg
kundig handelen. De Joodse denkers, 
Martin Buber en Emmanuel Levinas, heb
ben zich beiden zeer intensief met de an
tropologie beziggehouden en zijn als cul
tuurdragers van de oude Joodse en tege
lijk de moderne Westerse beschaving 
uiterst serieus te nemen. 

Buber is vooral bekend geworden door 
zijn Gottesfinsternis en /eh und Ou. Primair 
antropologisch gegeven is het feit van de 
ontmoeting. Dit /eh-Ou-motief beheerst 
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zowel de religie als de ethiek. Emmanuel 
Levinas heeft het thema van de verant
woordelijkheid van de mens nader uitge
werkt. Voor hem is de verhouding van het 
ik en de ander primair een ethische ver
houding. De ander is het primum intelligi
bile het fundament van aile begrijpen 
bestaat in het begrip voor de ander. Het 
wezen van de humaniteit ziet Levinas in 
het verantwoordelijk zijn. H ij gebruikt 
daarvoor de term en' nabijheid' (proximite) 
en 'plaatsvervanging' (substitution) als de 
laatste zin van verantwoordelijkheid. De 
eigenlijke dimensie van het ik treedt in de 
plaatsvervanging voor de ander aan het 
Iicht. 

Duidelijk is, dat in de verantwoordelijk
heid, die de mens draagt voor zijn eigen 
Ieven en dat van de medemens gaat het 
om het wezenlijke van het mens-zijn. Het 
tal en der verantwoordelijkheid leidt tot een 
morele chaos. 

Van de christelijke en de humanistische 
gezichtshoek uit wordt het medisch mate
rialisme afgewezen. Hiermee willen wij 
niet iedere medicus treffen, maar wei een 
gevaar signaleren. Het materialisme ont
sproten aan een overschatting van de be
tekenis van techniek, natuurwetenschap
pen en materiele welvaart, dreigt namelijk 
een stem pel te drukken op het mensbeeld 
van de medicus, waardoor hi] overmatige 
waarde hecht aan erfelijkheid en milieu, 
en gezondheid zuiver biologisch opvat. 

De hang naar het nuttige en efficiente in 
de maatschappij veroorzaakt eveneens 
materialisering, waarin men geen oog 
meer heeft voor geestelijke en culturele 
waarden. Het wordt een normaal ver
schijnsel, dat het er in het Ieven om gaat 
een maximum aan genot te ervaren. Maar 
gezondheid is niet materialistisch te dui
den en levensgeluk is niet kwantitatief 
maar kwalitatief te bepalen. 

Gezondheid is een antropologisch be
grip en raakt het menszijn in voile omvang 
en diepte. De mens is mens Ill ontmoeting, 
in gesprek met de ander (voor de christen 
geldt in ontmoeting met God en mede-
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Volksgezondhetd 

Christendom en 
humanisme verwerpen 
medisch materialisme. 

mens). In ieder geval: de mens is niet een 
ge1soleerd individu, maar aileen te ver
staan vanuit zijn 'in de wereld zijn', 'in de 
tijd zijn', 'met de ander zijn'. Gezondheid 
is het op de juiste wijze ge·lntegreerd zijn, 
het kunnen Ieven in een zinvol levensver
band; het omvat gezondheid van de geest 
en van het lichaam (mens sana in corpore 
sa no). 

ldentiteit onderschrijven 
Omdat interlevensbeschouwelijke samen
werking meer is dan een gemeenschap
pelijk gebruik van technische outillage, 
dient een fusie-ziekenhuis er naar te stre
ven een team van medewerkers in dienst 
te hebben, die de identiteit en het statuut 
onderschrijven. Datzelfde geldt ook ten 
aanz1en van de medische stat. De identi
teit als uitgangspunt te stellen is de basis. 
lmmers elke mens is uniek en onvervang
baar. 

'Gezien het cruciale belang van de me
dewerkers voor het tot uitdrukking bren
gen van de identiteit in het werk van de in
stelling, moet bij het in dienst treden van 
medewerkers aan hen de eis gesteld kun
nen worden, dat zij de identiteit van de in
stelling "onderschrijven". Onderschrijven 
houdt in dat geeist kan worden dat een 
kandidaat-medewerker verklaart positief 
te staan tegenover c.q. een duidelijke aan
hanger te zijn van de identiteit van de in
stelling, zoals deze in de statuten of regie-
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menten van de instelling is omschreven. 
Aan een sollicitant kan worden gevraagd 
of hlj/zij bereid en in staat is de werkzaam
heden te vemchten in overeenstemming 
met de u1t de identiteit voortvloeiende in
houd en verlangens. lndien een bestuur 
dat van de;;;e mogelijkheid om de identiteit 
te bewaken gebruik maakt, van plan is om 
biJ de kandidaatstelling als bestuurslid 
nogmaals dit onderschrijven te toetsen, 
dient dit bij de indiensttreding te worden 
meegedeeld' 2 Het bestuur in zijn maat
schappelijke verantwoordelijkheid tegen
over de patienten uit het adherentie-ge
bled zal er op dienen toe te zien, dat de 
dneerle1 identiteit, zoals die in het statuut IS 

vastgelegd bewaakt wordt en n1et omge
mengd wordt in een vage algemeenhe1d. 

Voor de opleiding van de medewerkers 
geldt, dat een behoorlijk inzicht bijge
bracht d1ent te worden aan de geestelijke 
achtergrond van de patienten uit het ad
herentiegebied. Dit betekent, dat men in 
staat d1ent te zijn de patient in zijn meest 
fundamentele overtuiging aan te voelen 
en te verstaan en in ieder geval beg rip en 
respect op te brengen ook als men per
soonlljk een ander inzicht is toegedaan. 
Datzelfde mag qua talis van de leden van 
de medische staf verwacht worden. 

Het contact tussen hulpverlener en pa
tient mag zich niet afspelen op het vlak 
waarop het 'geval' wordt aangesloten op 
medisch-technische know-how Het is een 
mensel1jke ontmoeting en houdt erken
ning als mens in, wie h1j ook is. In de ont
moeting tussen mens en mens speelt het 
aspect van de levensovertuiging een be
heersende en althans belangrijke rol. 

Aile vragen komen samen in de medi
sche ethiek. Deze ethiek raakt niet slechts 
de medicus en de verpleegkundige hulp
verlener maar gaat een ieder aan. Het ka
rakteristieke van de zedelijkheid is, dat de 
mens in gezindheid en daden wordt ge
confronteerd met normen van goed en 
kwaad. De aanvaarding van deze norm en 
vooronderstelt zedelijke vrijheid, waar
door deze normen in verantwoordelijk-
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heid worden beleefd en erkend. Maar 
deze vrijheid is vrijheid in gebondenheid 
Want verantwoordelijkheid voor eigen Ie
ven en dat van anderen voert niet tot auto
nomie maar roept om een gemeenschap
pelijk gedragen geheel van gedragsre
gels. 

Grenzen der tolerantie 
Over het algemeen kan men stellen, dat 
ideo1ogieen die strijdig z1jn met de alge
mene waardeschatting van de Westerse 
democratie niet moeten worden getole
reerd. De democratische rechtsstaat moet 
zich verdedigen tegen aanvallen, die de 
geestelijke grondslagen daarvan kunnen 
aantasten. Oat betekent, dat de overheid 
niet neutraal kan toezien bij ongebrei
delde ontplooiing van de autonomie van 
de mens. De huid1ge basis van de neutrali
teit (zo groat mogelijke onthouding van de 
staat ten aanzien van de normen van de 
zedelijkheid), waarbij de staat in de wetge
ving maar wat pragmatisch aanmoddert, 
is onhoudbaar en leidt tot uitholling van 
het recht. Deze neutraliteit leidt tot nihi
lisme en nihilisme is, zoals we reeds za
gen, een van de grootste bedreigingen 
van de humaniteit. 

Wij stelden, dat christen en humanist in 
de zorg voor de humaniteit en de eerbied 
voor het Ieven een gemeenschappelijke 
noemer hebben om tot overeenstemming 
te geraken inzake de houding tegenover 
vragen verband houdende met de be
schikking over Ieven en dood. De eerbied 
voor het Ieven en de zorg voor de bedrei
ging van de humaniteit dringt tot een hoge 
zedelijke standaard op het terrein van de 
abortus, de abortus-pi!, conceptie-rege
ling, sterilisatie, euthanasie (terzijde: 
euthanasie is geen medische handeling!), 
kunstmatige donor inseminatie, inenting, 
in vitro fertilisatie, de recombinant DNA
techniek, etc. Het is zedelijk ontoelaat
baar, dat alles wat de medische techniek 

2. Wet Wiegei-Garden1ers: 'Het democrat1sch en doelmat,g 
funct1oneren van gesubs1d1eerde 1nstellingen'. Tweede 
Kamer. zitt1ng 1980-1981.15 360, nr. 18. biz. 20 
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Het is zedelijk 
ontoelaatbaar dat tegen 
betaling alles verricht wordt 
wat medisch mogelijk is. 

mogelijk maakt, op verzoek en tegen beta
ling verricht wordt. Dit is ethisch evident. 
Op grond van de eerbied voor het Ieven 
dient men in een samenwerkingsverband 
van een gefuseerd ziekenhuis in de me
disch-ethische commissie te komen tot 
een aantal criteria en een gedragscode, 
waaraan medische en verpleegkundige 
handelingen getoetst kunnen worden en 
waarop een beroep openstaat. 

Het moet mogelijk zijn in gemeenschap
pelijke inspanning in de doordenking van 
de concrete medisch-ethische problem en 
een dam op te werpen tegen de grote be
dreiging van de humaniteit. Eenvoudig is 
het niet, omdat men bij erkenning van het 
blijvende in de wezenlijke waarden vanuit 
christelijke en humanistische traditie tot 
geheel andere normstelling kan komen. 
Wil men zich herbronnen in de wezenlijke 
waarden van deze tradities, dan is de weg 
open tot het opstellen van gemeenschap
pelijke gedragsregels. 

De christen ziet het Ieven als een gods
geschenk, waarover hij als rentmeester is 
aangesteld en waarvoor hij verantwoorde
lijkheid draagt tegenover God en de naas
te. Daar mag ten principale niet aan ge
tornd worden. De humanist ziet het Ieven 
als een verwondering- en ontzagwekkend 
mysterie, waarmee men met zorgvuldig
heid en eerbied moet omgaan. Ook de hu
manist erkent de rentmeesterschapsge
dachte, zij het meer tegenover de ge-
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meenschap, de medemens en zichzelf. 
Het is de moeite waard om ons in de zorg 
voor de humaniteit op onze gemeen
schappelijke noemer te bezinnen. 

Rol Christen-democratie 
In onze geseculariseerde wereld rukt de 
autonome mens en het nihilisme verder 
op. Het wordt ons onder een veelheid van 
argumenten aangeprezen. Efficienter, de
mocratischer, lekker jezelf zijn en een keur 
van andere min of meer goed in het ge
hoor liggende verhalen moeten ons doen 
geloven, dat veel van wat we hadden en 
voor een deel nog hebben eigenlijk maar 
overboard gezet moet worden. 

Het past niet in ons CDA-denken daar
aan mee te doen. Begrippen als rent
meesterschap en gerechtigheid roepen 
op tot het beleven van verantwoordelijk
heid in de zorg voor onszelf en onze naas
te. Oat willen wij ook uitdragen in de maat
schappelijke organisaties en verbanden 
in schoolbesturen en zoals hier in zieken
huisorganisaties. Oat betekent bij fusie
processen op allerlei terrein je niet neer
leggen bij de grootste gemene deler van 
wat men wil, maar concreet eraan werken 
hoe je de identiteit vorm wilt geven. 

Het betekent inhoud geven aan huma
niteit. Oat betekent in ons land in samen
werking met anderen: niet door onze prin
cipes overboard te zetten, maar te probe
ren om vanuit dit concept vorm te geven 
aan onze bijbelse en menselijke noties. 
Op die manier kan een dam worden opge
worpen tegen voortschrijdend neutralis
me en veralgemenisering waarbij wezen
lijke waarden verloren dreigen te gaan. 

Wij hebben daarbij willen aantonen, dat 
christelijke en humanistische waarden ten 
dele samen kunnen gaan en wanneer zij 
dat doen een belangrijk fundament kun
nen zijn voor een toekomstige samenle
ving. 

Betekenis overheid 
In onze christelijke-democratische visie op 
de overheid zien wij de overheid onder 
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meer als voorwaardenscheppend, ten 
einde burgers of groepen van burgers in 
staat te stellen hun verantwoordelijkheid 
jegens de samenleving vorm te geven. 
Het is daarbij van belang dat de overheid 
bevordert dat over zulke belangrijke za
ken in zake de kwaliteit van het Ieven en 
de humaniteit op een zo zorgvuldig moge
lijke wijze wordt omgegaan. 

De overheid als dienaresse Gods dient 
d1e ontwikkelingen te stimuleren waarbij 
de gerechtighe1d wordt bevorderd. (Men 
leze het Program van Uitgangspunten er 
nog maar eens op na.) De humaniteit is 
daarvan een van de wezenskenmerken. 
Het is om die reden dat de overheid niet 
neutraal, vanaf de kantlijn, kan blijven toe
kijken hoe wezenlijke waarden in onze 
maatschappiJ geleidelijk worden uitge
hold, maar een actieve rol dient te vervul
len 1n het bevorderen van de gerechtig
heid. Daarom zou de overheid instell~ngen 
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moeten verplichten in hun statuten regels 
op te nemen, waarin wordt omschreven 
op welke wijze de instelling omgaat met 
wezenlijke vragen aangaande de humani
teit en de identiteit. Op die wijze zou op 
een meer structurele wijze vorm worden 
gegeven aan een belangrijk zorggebied 
van de overheid. 

Hopelijk roept deze bijdrage op tot discus
sie, maar meer nog tot een wezenlijke be
zinn~ng op de betekenis van onze uit
gangspunten voor de maatschappij, 
mede in relatie met gemeenschappelijke 
begrippen, die ook in het humanisme Ie
ven. 
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Dr. O.M. van Bijsterveldt 

Vrijetijd en overheid; 
waar moet dat heen? 

T oenemende vrije tijd vraagt om voorzie
ningen. Oaarin heeft de overheid een ini
tierende rol. Maar de burgers moeten er 
op worden aangesproken om direct dee/ 
te nemen aan opbouw en beheer ervan. 
Commercialisering belemmert actieve in
breng en verantwoordelijkheid van de 
deelnemers. 

Over vrije tijd en vrijetijdsbesteding doen 
nog zoveel stereotype cliche-opvattingen 
de ronde en niet in de laatste plaats in wat 
hoger ontwikkelde kringen, dat het nau
welijks mogelijk is in dit korte bestek met 
feiten en cijfers de werkelijkheid daarach
ter vandaan te halen. Omdat deze bij
drage vooral handelt over de vraag wat de 
overheid nu wei of niet tot taak heeft ten 
aanzien van die vrije tijd zou het nodig zijn 
om toch eens beter toe te lichten wat daar
mee eigenlijk aan maatschappelijke feite
lijkheid aan de orde is, wat de betekenis in 
sociaal en economisch opzicht ervan is, 
welke waarde hij vertegenwoordigt voor 
de individuele burger en wat de proble
men in die opzichten ermee zijn. Die 
ruimte heb ik hier echter niet, dus moet ik 
daarover zo summier blijven dat ik het ri
sico loop de onkritische beeldvorming ai
leen maar weer te versterken. 

Toch allereerst een korte aanduiding 
van wat ik wei en niet versta onder vrije tijd 
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en een (nogmaals, te kale) opsomming 
van wat er het belang zoal van is. Voigt 
een even compacte behandeling van de 
ham-vraag-in-dit-verband naar wat het 
probleem dan wei is met die vriJe tijd om 
van daaruit tenslotte de in dit kader cru
ciale kwestie aan te snijden wat de politiek 
en de overheid in zijn onderscheiden ge
daanten zichzelf daarin wei of niet tot taak 
zouden moeten stellen. 

Begripsaanduiding 
Om zicht te krijgen op de beteken1s die 
aan vrije tijd toegekend moet worden 
moet ik hier eerst aangeven wat ik er wei 
en niet onder versta zonder daarbij in een 
definieringsoperatie te vervallen. 

Het woord 'vrije tijd' werkt voor een 
goed begrip eigenlijk meer versluierend 
dan verhelderend. Tijd kan zelf allereerst 
niet 'vrij' genoemd worden zoals Ten 
Have heeft opgemerkt aileen mensen 
kunnen min of meer vrij ziJn om hun tijd zus 
of zo te besteden. 1 Vrijheid is overigens 
zelden volkomen. Onze keuze om dit of 

Dr. O.M. van BtJSterveldt (1930) 1s wetenschappeltJk onder· 
zoeker btJ de studtertchttng vnjettldswetenschappen aan de 
Katholteke Untverstteit Brabant 

1 T T ten Have. Vormmg 1n vn;e lijd Grontngen 1975, p 
131 
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dat te gaan doen is allereerst beperkt om
dat een aantal zaken gewoon niet tot de 
mogelijkheden behoren. En als weal kun
nen kiezen en onze omgeving staat ons 
toe die keuze te realiseren dan hebben we 
ons ook altijd nog te houden aan de nor
male regels van het maatschappelijk ver
keer; aan kledinggewoonten, omgangs
vormen of de regels van de gekozen acti
viteit of de organisatie daarvan. Tach 
wordt meestal het specifieke hoofdken
merk van de vrije tijd gezocht in dat vrij
heidsaspect. In verschillende betogen 
wordt de verhoging van die vrijheid van 
handelen zelfs als centrale doelstelling 
van een te voeren vrijetijdsbeleid ge
noemd. Zeker als men daaronder vooral 
een strikt individuele vrijheid wil verstaan, 
lijkt me dat niet realistisch, en bovendien 
niet strokend met wat de meeste mensen 
1n een samenleving als de onze beweegt. 
lk kom daar nog op terug. 

Voor mij staat vrije tijd niet voor vrij zijn 
van aile dwang of verplichting van buiten. 
Wei voor de tijd waarin we vrij zijn van de 
noodzaak om in de middelen van eigen 
bestaan te voorzien of voor het levenson
derhoud te zorgen: vrij dus van noodzake
lijke arbeid, huishoudelijk werk, lichame
lijke verzorging, vrij ook van afhankelijk
heid van uitkeringsinstanties. En vrij ook 
van verplichtingen die ons van buiten wor
den opgelegd: leerplicht, dienstplicht, op
voedingsplicht en dergelijke. 

lk vat dus vrije tijd veel breder op dan ai
leen als ontspanningstijd of als recreatie. 
Ook al zullen velen de activiteiten die ze in 
hun vrije tijd ondernemen veelal niet met 
forse tegenzin doen, vrijetijdsbesteding 
valt voor mij niet samen met activiteiten die 
aileen voor het plezier en amusement wor
den ondernomen zoals recreatie, sport of 
op vakantie gaan. Mensen kunnen uit 
eigen beweging in hun eigen tijd zich in
spanningen getroosten voor sport of stu
die, verantwoordelijkheden op zich ne
men voor vrijwillig werk of tot sociale acties 
of zich geroepen voelen voor gods
dienstige of culturele activiteiten, waar-
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voor ze wei vrij kiezen maar toch niet op de 
eerste plaats vanwege het verwachte ple
zier of de onverplichtende vrijheid. Deze 
omschrijving klinkt wat onconventioneel 
en is mogelijk niet conform gangbaar 
spraakgebruik. Het zijn echter juist die 
slordige associaties van vrije tijd met 'vrij 
zijn' en 'plezier' die ik niet erg realistisch 
acht en die een bepaalde ideologische 
vertekening van de werkelijkheid inhou
den. lk bevind me trouwens in goed gezel
schap met deze brede afbakening van 
vrije tijd want ook het Sociaal en Cultureel 
Planbureau hanteert in zijn vijfjaarlijks 
tijdsbudgetonderzoek in feite deze ruime 
omschrijving.2 

Betekenis en functies 
Vol gens die omschrijving blijkt vrije tijd be
paald geen restpost meer in ons dage
lljkse of wekelijkse leefpatroon, zoals het 
Tijdsbudgetonderzoek van 1980 uitwijst.3 
Van de zes groepen, die er worden onder
scheiden (werkende mannen, (buitens
huis) werkende vrouwen, huisvrouwen, 
werklozen en arbeidsongeschikten, ge
pensioneerde mannen, scholieren en stu
denten) is er geen enkele die gemiddeld 
meer tijd besteed aan haar hoofdtaak dan 
aan vrijetijdsbezigheden, ook de wer
kende mannen (meer dan 20 uur per 
week) dus niet. Aileen als men bij de ar
beidstijd van werkende mannen en vrou
wen hun tijd besteedt aan huishoudelijke 
taken bijtelt, gaat deze hun beschikbare 
vrije tijd overtreffen: bij de mannen circa 
52 uur 'werkverplichtingen' tegenover 
42,5 uur vrije tijd, bij de werkende vrou
wen 54 uur werk tegenover 38 uur vrije 
tijd. 

De bovengenoemde groepen van wer-

2 Drs. W.P Knulst. Een week Tud. rapport van een onder
zoek naar de l!;dsbesteding van de Nederlandse bevol
kmg 1n oktober 1975. 's-Gravenhage, 1975, p. 25. 

3 W1m Knulst en Leo Schoonderwoerd, Waar blljft de t!Jd, 
onderzoek naar de t1;dsbestedmg van Nederlanders So
Ciaal en Cultureel Planbureau, Den Haag. 1983, biz. 16, 
tabel2.1 
Soc1aal en Cultureel Planbureau, Soc1aal en Cultureel 
Rapport 1986. 's-Gravenhage, 1986. p 201, tabel 8.1 
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kenden vormen maar ruim een derde van 
aile Nederlanders van 20 jaar of ouder. 
Ous bijna tweederde van de bevolking be
steedt meer tijd aan vrijetijdsbezigheden 
dan aan werk, huishouden of leren: de ge
pensioneerde mannen zelfs 4 maal zo
veel, de arbeidsongeschikten en werklo
zen 3 maal. Huisvrouwen besteden ge
middeld 10 uur per week meer aan vrije
tijdsbezigheden dan aan hun huishoude
lijk werk (50 uur versus 40 uur) maar het is 
duidelijk dat bij hen beide soorten activitei
ten de hele week en de hele dag veel ster
ker door elkaar heenlopen en de eigen 
keuze daardoor nogal beperkt wordt. 

Naast kwantitatieve veranderingen in de 
omvang van de tijd besteed aan arbeid en 
aan vrije tijd zijn er ook meer kwalitatief 
geaarde. De betekenis toegekend aan 
werk en aan vrije tijd, de waardering die 
we er vergelijkenderwijs voor hebben is 
aan het verschuiven, zij het niet steeds 
voor iedere groep in dezelfde richting. Het 
Sociaal en Cultureel Rapport 1986 geeft 
hierover enkele interessante uitkomsten 
uit het periodieke onderzoek Culturele 
veranderingen in Nederland 4 

Vrije tijd komt uit de gegevens duidelijk 
naar voren als geprefereerde component 
van het bestaan: er zijn meer responden
ten waarvoor de belangrijkste interesses 
liggen in de vrije tijd, meer die meer vol
doening ontlenen aan hun vrije tijd en 
vooral ook meer die vrije tijd belangrijker 
vinden dan het werk: 49% tegenover 24% 
voor het omgekeerde, wat dit laatste be
treft.4 Het gaat hier over full-time-werken
den. Bij werklozen zal dit wei Iicht toch an
ders liggen, aileen blijft het de vraag 
waarom, vanwege het werk of het inko
men? 

Oat mensen aan vrije tijd hechten blijkt 
ook uit de ontwikkeling van de particuliere 
bestedingen: De uitgaven ten behoeve 
van de vrije tijd (audiovisuele apparatuur, 
lectuur, ontspanning, vakantie, uitgaan en 
recreatief vervoer) maakt al enkele jaren 
ongeveer een 25% van het besteedbare 
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gezinsbudget uit en dit is, enkele interne 
verschuivingen inbegrepen, onder in
vloed van de economische teruggang 
nauwelijks verminderd. Oit in tegenstelling 
tot uitgaven voor andere, meer urgent 
geachte posten als voeding en kleding, 
waarin overigens een deel 'vrijetijdsuitga
ven' vervat zijn. 

De hoeveelheid vrije tijd, de daarin onder
nomen activiteiten, het geld dat er in om
gaat, zelfs de betekenis die daaraan ver
baal gehecht wordt zeggen natuurlijk niet 
alles over de feitelijke waarde die aan vrije
tijdsbesteding toegekend moet worden. 
Zoals in mijn inleiding al gezegd, doen 
daarover nogal wat stereotype opinies de 
ronde die meestal naar een zekere triviali
sering van het fenomeen tenderen. Het 
schijnt veel moeite te kosten om vrije tijd 
naar zijn eigen waarde publiek te herken
nen of te erkennen. Oat onvermogen 
wordt veelal teruggevoerd op onze lange 
traditie in een calvinistische levensinstel
ling, waarin een binnenwereldse orientatie 
slechts door een arbeidzaam en sober Ie
ven werd gerechtvaardigd. De niet-chris
telijk ge'inspireerde waardensystemen 
van liberalisme en socialisme hebben ech
ter aan de arbeid oak altijd een centrale 
betekenis toegekend bij de inrichting van 
het individuele bestaan en het collectieve 
bestel. In het verleden werd op grond van 
deze doctrines aan vrije tijd vooral een van 
de eisen van het produktiebestel afgeleide 
betekenis gegeven: hij dient tot reproduk
tie van de arbeidskracht of tot consumptie 
van geproduceerde goederen en dien
sten. 

In de huidige fase van ontwikkeling is er te
gelijk sprake van een nieuwe positieve 
waardering van arbeid, zij het dat deze 
door betrokkenen meer een instrumentele 
functie wordt toegekend bij het streven de 
eigen welvaart verder te verhogen. AI dan 
niet uit strategische overwegingen wordt 

4. Idem. p. 356, tabel 11.9. 
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echter van links en rechts de deelneming 
aan het arbeidsproces ook met argumen
ten bepleit die de positieve intrinsieke 
waarden daarvan moeten aantonen. Veel
vuldig wordt gesproken van de mogelijk
heid om door werk een maatschappelijke 
status te verwerven, van de kans om in 
een beroep persoonlijke kwaliteiten en 
vaardigheden tot ontwikkeling te brengen 
en daardoor een eigen identiteit op te bou
wen; een baan zou vooral ook de behoefte 
aan sociale contacten bevredigen, een rit
mlsche ordening brengen in het dagelijks 
Ieven en tenslotte zou werken de gelegen
heid scheppen z1ch verdienstelijk te rna
ken en verantwoordelijkheid te dragen 
voor een groter dan het eigen belang. 

Ongetw1jfeld worden in een aantal be
roepen zulke functies min of meer gereali
seerd. De massieve suggestie echter dat 
het overal zo toegaat doet niet aileen geen 
recht aan de feitelljke werksituatie waarin 
zeker de helft van de beroepsbevolking 
verkeert, ziJ doet het impliciet ook voorko
men dat de opgesomde functies nergens 
anders geeffectueerd (kunnen) worden. 
En in Ieite is dat door deze voorstelling van 
zaken voor een deel ook zo; tenslotte is de 
samenleving goeddeels ·een collectieve 
construct1e die door ons publieke spreken 
en handelen voortdurend geproduceerd 
wordt I ntussen wordt daardoor echter 
voorbijgegaan aan het hierboven reeds 
genoemde gegeven dat slechts ruim een 
derde van de bevolking aan het arbeids
proces kan deelnemen en zulks in een 
steeds beperkter tijdsdeel van zijn Ieven 
(circa 30 jaar). De vraag rijst dus of we niet 
te zeer een arbeidsbestel willen zijn en de 
functies van elk alternatief niet zo zeer bllj
ven negeren dat ze zich niet behoorlijk 
kunnen ontwikkelen. 

De besteding van vrije tijd is natuurlijk 
voor de actieve beroepsbevolking zeit ook 
al lang meer dan rust- en recuperatietijd 
geworden. De veel gevreesde passiviteit 
en verveling is voor het merendeel van de 
werkenden een achterhaald stereotype. 
Waarschijnlijk omdat in steeds meer be-
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roepen het werk fysiek minder belastend 
is geworden en juist een mentale concen
tratie vraagt op heel specifieke bezighe
den, zien we de laatste decennia velen in 
hun vrijetijdsbesteding op zoek gaan naar 
een compensatie in actieve bezigheden 
als sportbeoefening of hobby's van allerlei 
soort, welke tegelijk het beset kunnen te
ruggeven op een meerzijdige manier met 
zijn mogelijkheden om te gaan. De overal 
snel doordringende micro-elektronische 
hulpapparatuur zal er waarschijnlijk al 
gauw toe leiden dat men in steeds meer 
beroepen op eenzelfde eenzijdige wijze 
word! aangesproken met de opdracht 
voornamelijk informatie te verwerken die 
slechts in aard en complexiteit verschilt en 
die het directe omgaan met materialen, 
machines en medewerkenden overbodig 
maakt. Dit uniformeringsproces in de 
werksituatie maakt dat het moeilijker zal 
worden er de eigen persoonlijke kwalitei
ten nog tot zijn recht te Iaten komen en aan 
de omgeving te demonstreren wat men 
precies kan. De behoefte aan eigen 
waarde en status om 'iemand' te zijn voor 
de buitenwereld zal daarom meer in de 
eigen tijd gezocht en gevonden moeten 
worden. 

Zo'n verschuiving in statusstreven van 
arbeid naar vrije tijd heeft zich al eens veel 
eerder voorgedaan, met name toen er 
vanaf ongeveer 1960 door de snelle stij
ging van de inkomens en van het discre
tionaire deel daarvan een soort democrati-

Mensen willen steeds meer 
hun status ontlenen aan 
wat zein hun vrije tijd 
doen. 
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sering van de luxe kon optreden. De la
gere beroepsgroepen kregen in de aan
schaf van duurzame welvaartsgoederen 
(auto, televisie, buitenlandse reis, mode) 
een middel hun omgeving te tonen dat zij 
volwaardig mee konden doen. Dit proces 
heeft de vrijetijdsbesteding een sterk con
sumptieve inslag gegeven en dat wordt 
nog altijd stevig gestimuleerd door de pro
ducenten van het aanbod. Men mag zich 
echter afvragen of door de ver-voortge
schreden verspreidingsgraad het punt 
niet dicht bereikt wordt waarop de distinc
tieve functie van veel vrijetijdsconsumptie 
flmk is uitgehold. In de modevorming is bij
voorbeeld al een stadium ingetreden van 
'post-modernisme'. Meer dan op het stre
ven keeping up with the Joneses zal mo
gelijk de bestedingsdrang op motieven 
worden gericht als de behoefte aan een 
meer individuele profilering, een ontwik
keling die door een verhoogd scholingsni
veau van de consument blijkt te worden 
gevoed. 

Deze individualiseringstendens vindt in 
principe juist in de vrije tijd realisatie-mo
gelijkheden in een zeer breed gamma van 
te ondernemen activiteiten. We proberen 
ons fysieke welzijn op peil te houden door 
sport of training (67% van de Nederlan
ders doet regelmatig aan sport). Sommi
gen lukt het om zich door uitschietende 
prestaties in de kijker te spelen en slagen 
er daardoor in 'iemand te worden', zelfs 
om van zijn hobby zijn beroep te maken. 
Bij JOngeren vooral zien we een soortgelijk 
proces zich afspelen waar men bijvoor
beeld vanuit een amateuristische beoefe
ning van (populaire) muziek zich tot pro
fessionele status opwerkt. In veel hobby's 
worden de eigen mogelijkheden vaak 
systematischer verkend dan in onze be
roepsbezigheden. In het doe-het-zelven 
blijkt soms meer zorg voor het onderhoud 
van eigen have en goed opgebracht te 
worden dan de aandacht die we in het 
werk aan 'het produkt' besteden. 

De vrije tijd is bij uitstek ook het terrein 
voor allerlei culturele activiteiten: litera-
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tuur, theater en concerten van allerlei 
aard, muziek luisteren, film- en museum
bezoek en vooral ook een actieve deel
name aan toneel- en muziekleven of aan 
vormen van creativiteit (16% in Nederland 
bespeelt een instrument of zingt, er zijn 
meer dan 3.000 toneelgezelschappen, de 
centra voor amateuristisch kunstbeoefe
ning ziJn nergens zo dicht gespreid en be
zocht als in dit land). AI heeft het niet alle
maal culturele pretenties wat we doen, het 
vormt in potentie toch een betere voe
dmgsbodem voor een door brede lagen 
gedragen cultuurontwikkeling dan de si
tuatie zoals voor de oorlog waarin aileen 
een intellectuele elite 'aan kunst deed'. 

In onze eigen tijd vindt ook overwegend 
het proces plaats van gefnformeerd wor
den over en van zichzelf orienteren op de 
buitenwereld. Er blijkt veel vrije tijd be
steed te worden aan het lezen van de 
krant en het opdoen van informatie via te
levisie en video. Ongeveer een derde van 
de vrije tijd wordt aan med1agebruik be
steed. The global village bl1jft misschien 
voor zeer velen nog wei overwegend u1t 
de eigen woonplaats bestaan, maar men 
kan een groeiende betrokkenheid waar
nemen met de wijdere omgeving in de in
teractie die kijkers en luisteraars aangaan 
met presentatoren, studio's en krantenre
dacties. Oat kan blikverruimend werken, 
de eigen opinies en inzichten aanscher
pen en de onderlinge conversatie die we 
doorlopend met elkaar onderhouden ver
beteren. Eenzelfde effect kan ook onze 
toeristische mobiliteit hebben; confronta
tie met andere leefwijzen en opvattingen 
helpen om etnocentrisme, zelfingeno
menheid en afweer van 'het vreemde' te 
overstijgen. 

In de vrije tijd vinden we meer dan in het 
werk de mogelijkheid om de drukke, man
made omgeving van alledag te ontvluch
ten door in de natuur weer eens andere 
vormen, andere kleuren, andere gelui
den, andere fauna te ondergaan. Men kan 
zich afvragen of zonder die regelmatige 
confrontatie nog wei een voldoende besef 
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van de waarde van een gezonde en 
mooie leefomgeving levendig zou blijven. 
lk vrees dat datal bij te velen verdwenen 
is. Bij anderen is daarentegen de zorg 
voor het milieu in de vrije tijd weer b1jna 
een roeping geworden. De bewustwor
ding van en het protest tegen allerlei be
drelging daarvan wordt tach vooral in de 
vnje tijd gedemonstreerd Zander die be
schikbare tijd zouden collectieve waar
schuwingen tegen gevaarlijke energie
bronnen of aantasting van het woonmilieu 
door auto-overlast of luchtvervuiling geen 
kans krijgen en veel minder gehoord wor
den. Hetzelfde geldt voor andere vormen 
van sociaal engagement, van vredesbe
weging tot deelname aan het politieke 
proces; van vriJwilligerswerk tot gods
dienstige activiteit. 

Tenslotte en boven alles lijkt me de 
waarde van de vrije tijd te bestaan in het 
fe1t dat hij ons de ruimte en de bewegings
vrijheld geeft om die sociale bindingen 
met elkaar aan te gaan waaraan we be
hoefte hebben. Contacten en relaties in 
netwerken van allerlei soort wat betreft 
doelstelling, organisatie, omvang of inten
siteit van betrokkenheid. Men kan tach 
niet echt staande houden dat de sociale 
contacten die we in en aan ons beroep 
ontlenen onze hoogstgewaardeerde 
vorm van sociale inbedding in de samen
leving zijn. De meeste zelf gezochte en 
echt bevredigende banden gaan we aan 
en onderhouden we in de eigen tijd in de 
pnve-sfeer van eigen intieme relaties: ge
zin of leefgroep, familie, vriendenkring, 
buren, sportclub, vrouwenorganisatie, pa
rochle, stamcafe of actiegroep. Het is een 
vertekening van de vrije tijd om het beeld 
te blijven ophouden - ook wetenschap
pers doen dat - dat we daarin als losse in
dividuen wat ontspannende activiteiten 
uitvoeren en dat het sociale verband 
waarin we dat doen er niet zoveel toe doet. 
Bevredigende sociale bindingen zijn voor 
mensen uiteindelijk waarschijnlijk meer 
waard dan een zo onbegrensd mogelijke 
individuele vrijheid. En niet aileen voor af-

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 11/87 

zonderlijke mensen. Een rationeel gediffe
rentieerde en sterk gesegmenteerde sa
menleving zal zich nauwelijks soepel kun
nen handhaven zonder de integratieve 
functie die informele sociale weefsels ver
vullen. 

Het mage duidelijk zijn dat ik met dit ex
pose van waarden van de vrije tijd wil be
togen dat met de kwaliteit van onze vrije 
tijd in belangrijke mate de kwaliteit van ons 
bestaan staat of valt. Oat is niet meer of 
minder een ideologische stellingname 
dan de overtuiging dat de maatschappij 
vooral een arbeidsbestel of een econo
mlsch produktiesysteem is (en moet blij
ven). Aileen, die laatste is wei meer ge
meengoed geworden maar het is de 
vraag welke belangen of algemeen hoog
geachte waarden er in feite wei of niet te
recht mee gediend worden. Uiteraard is 
een eenziJdige legitimatie van arbeid of 
vrije tijd utopisch en irrealistisch en zou het 
ideal iter om een harmonische afstemming 
tussen beiden moeten gaan Hoever we 
daarvan afstaan mage verderop blijken. 

Maatschappelijk probleemgebied 
Ofschoon er eigenlijk behoefte is aan een 
grondige analyse van maatschappelijke 
gebreken en knelpunten op dit gebied en 
vooral van hun achtergronden, moet een 
verkenning van de problematiek hier 
noodgedwongen summier blijven. lk denk 
daarbij van onder naar boven, van het mi
cro-niveau waarop 'individuele' burgers 
handelen via het niveau van de groepen 
en 'organisaties' die zij vormen en waarbij 
zij direct betrokken zijn, naar het macro
niveau waarop de overheid en andere 
centrale instellingen weer meer autonoom 
werkzaam zijn. Overigens wordt het doen 
en Iaten van de 'actoren' op elk niveau na
tuurlijk toch min of meer door dat van de 
andere geconditioneerd. 

Op het niveau van de individuele bur
gers kan er zowel sprake zijn van onvol
doende persoonlijke kwalificaties en in
adequate motivatie als van het ontbreken 
van voldoende materiele en sociale 'hulp-
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bronnen' om de beschikbare, nog onbe
stemde tijd een eigen bevredigende be
stemming te geven die dan bovendien 
ook nog binnen de grenzen van het so
ciaal aanvaardbare blijft. Oat blijkt al heel 
manifest uit de excessieve drink- en rook
gewoonten, het drugsgebruik, de pu
blieke agressiviteit, het vandalisme, de 
sexuele promiscurteit, de televisie-versla
ving, de doelloosheid en verveling om 
maar eens wat problematische gedrags
uitingen te noemen die toch duiden op 
een leefsituatie waar men vaak wei niet 
zelf echt voor gekozen heeft maar die men 
kennelijk ook niet zelf aankan. 

De bronnen van deze symptomen zijn 
legio: van frustraties opgedaan in de sfeer 
van beroep, inkomensverwerving of rela
tie-vorming tot gebrek aan eigen vaardig
heid, fantasie, energie of ambitie om een 
positiever alternatief te ontwikkelen. Veel 
van die factoren gaan uiteraard terug op 
de manier waarop in onze samenleving 
bekwaamheden worden verworven en 
hulpbronnen worden verdeeld. Op op
voeding dus, op collectieve zingevings
processen, op vorming en onderwijs, op 
het hebben van werk of ontvangen van so
ciale zekerheid als toereikende inkomens
bronnen en op de maatschappelijke ver
deling van tijd als beschikbare hande
lingsruimte. 

Op grond van die verdelingsprocessen 
zijn er omgekeerd echter ook groepen 
burgers die juist met zoveel door markt en 
milieu aangereikte mogelijkheden worden 
geconfronteerd dat zij daaruit maar moei
lijk kunnen kiezen. Vaak gaan zij aan alles 
tegelijk mee doen, wat gemakkelijk tot een 
jachtige en vrijblijvende leefstijlleidt en de 
ontwikkeling van een meer individuele 
smaak of een eigen identiteit belemmert. 
De conspicuous consumer van Veblen en 
de harried leisure class van Linder kan 
men zien als voorlopers van jet-set, post
modernen en yuppies, waarvan men toch 
mag hopen dat ze niet de nieuwe gids
groepen voor onze vrijetijdsbesteding 
worden. Want dan wordt de kloof tussen 
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deze big spenders en de achterblijvers ai
leen maar grater en wordt de kans op 
mislukte imitaties en frustraties verhoogd 
bij degenen die zich minder kunnen per
mitteren. De kleine criminaliteit komt ten
slotte ook ergens vandaan. 

Een consumptief-gulzige leefstijllijkt me 
ook daarom minder ideaal omdat zij de 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
voor het ontwikkelen en in standhouden 
van gezamenlijk gedragen voorzieningen 
en sociale kaders voor de vrijetijdsbeste
ding niet erg bevordert. Een van de be
langrijkste tekortkomingen op het domein 
van de vrije tijd is mijns inziens het ontbre
ken van voldoende en aan de behoefte 
aangepaste gezamenlijke georganiseer
de kaders. De consumptieve leefstijl van 
de laatste dertig jaar, het bezit en gebruik 
van auto, televisie, audio-apparatuur en
zovoort heeft lange tijd eerder segrege
rend gewerkt op de wijze waarop mensen 
met elkaar van doen hebben in de vrije tijd 
dan communicatief. Traditionele kaders 
verdwenen of werden uitgehold. Er heb
ben zich inderdaad nieuwe ontwikkeld 
rond hobby's vormen zich allerlei relatie
netwerken, cultuurbeoefening leidt tot 
clubvorming, de televisie en radio doet 
aan klantenbinding met publieksgroepen 
en rond nieuwe media ontstaan er zelfs 
electronic communities, de sport blijft een 
contactfunctie vervullen voor haar deelne
mers, zij het op een minder verplichtende 
manier. Jongeren hebben rond de pop
muziek hun ontmoetingspunten, ouderen 
beginnen zich te associeren in allerlei ver
banden. lk noemde al sociale actie-groe
pen en sociale bewegingen, de kerk is 
nog niet dood, het toerisme leidt tot inter
nationale contactvorming enzovoort. 
Maar toch vormt deze hele 'sociale be
werktuiging' van de vrijetijdsbesteding 
een onsamenhangend soms ontoeganke
lijk of vaak te vrijblijvend en vooral te on
toereikend 'geheel' om er grote massa's 
met veel beschikbare tijd en vooral veel 
behoefte aan sociaal houvast een ade
quaat omgangskader mee te bieden. 
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De behoefte aan individuele profilering 
heeft dikwijls ook zijn prijs in sociaal isole
ment. De vrijetijdsbesteding heeft zich 
door een aantal maatschappelijke ontwik
kelingen als ontzuiling, toegenomen insti
tutionele fragmentatie van de samenle
ving, verhoogde mobiliteit en inkrimping 
van de primaire leefkring van gezin en 
woonmilieu, verlies van werk en van le
venspartners en vooral toegenomen be
schikk~ng over eigen welvaartsgoederen 
in hoge mate in de prive-sfeer terugge
trokken. Terugtrekking in de prive-sfeer 
en ind1vidualisering z1jn vaak hand in hand 
gegaan. 

Hier lijkt zich een spanning tussen de 
behoefte aan individualiteit en aan asso
ciatie te doen gelden. Deze wordt mijns in
ziens echter goeddeels opgeheven in het 
paradoxale van het proces waarin zelfver
werkelijking meestal toch niet anders dan 
in sociale interactie mogelijk is. Sociale er
kenning - toch een van de meest funda
mentele menselijke drijfveren - wordt 
toch vooral verworven door het leveren 
van een bijdrage aan wat anderen behoe
ven. Juist het sociale verband waarin men 
zijn vrijetijd besteedt, kan als 'stuk' als 'ge
zelschap' en als 'publiek' tegelijk funge
ren voor de individuele rol die men er 
graag wil spelen. 

Het probleem van de maatschappelijke 
zorg voor de vrije tijd is er mijns inziens 
dan ook veel meer een van ontoereikende 
soc1ale integratiekaders dan van een te
kort aan voorzieningen die door markt of 
overheid aangeboden worden om ons als 
individuele consument of recreant bezig 
te houden. Die zijn uiteraard ook nodig 
maar werken gauw te veel als 'recreatie
cafetaria': men wordt er snel bediend en 
het verplicht tot niets anders dan betalen. 
De consumptieve instelling tegenover 
voorzieningen die de markt of de overheid 
aanbiedt (bibliotheken, voetbalstadions, 
musea, pretparken, creativiteitscentra, sa
telliet-televisie, stadsparken, discotheken, 
muziektheaters enzovoort) kan leiden tot 
een te grote afhankelijkheid van een pro-
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fessioneel verzorgd aanbod en tot een
zelfde houding van vervreemding en niet
betrokkenheid die ook ten opzichte van 
arbeid en zijn organisatievormen voor
komt. 

lk kom daarmee bij het centrale niveau te
recht waarop in feite over aard en om
vang, vorm en organisatie van de beschik
bare voorzieningen en hulpbronnen voor 
de vrijetijdsbesteding beslist wordt. De be
langrijkste hulpbronnen zijn natuurlijk tijd 
en geld. Wat is het probleem daarmee? In 
een door de lnterdepartementale Cobrdi
natlecommissie Welzijnsbeleid gepresen
teerde beleidsvisie wordt sterk beklem
toond dat de tijdsregimes die vooral het 
arbeidsbestel en het onderwijssysteem 
aan ons opleggen zo dominant zijn voor 
ons dagelijkse en wekelijkse levensritme 
(en bepaald niet aileen voor de werken
den en onderwijsvolgenden) en ook zo 
gefixeerd, dat de publieke voorzieningen 
voor de vrijetijdsbesteding hun roosters 
daarop moeten afstemmen (bijvoorbeeld 
schouwburgen, sportwedstrijden). Oat 
zou tot spitsuurcongesties en te grote 
piek- en dalbelasting leiden. De beleids
nota pleit daarom ter wille van een grotere 
keuzevrijheid van burgers in zake uur en 
dag waarop zij hun vrije tijd beschikbaar 
willen krijgen en dus terwille van een gro
tere spreiding van vrijetijdsactiviteiten in 
de tijd, voor meer differentiatie in de vor
men van arbeidsduurverkorting en voor 
flexibilisering van de arbeidstijden en be
drijfstijden5 Los van de vraag of daardoor 
cobrdinatieproblemen voor met elkaar 
verbonden gezinsleden of samen recree
rende groepen wei zoveel beter oplos
baar zijn en ook of de aanbieders van 
voorzieningen dan niet met te zeer ver
spreide publieksgroepen te maken krij
gen, lijkt me de verdeling van de omvang 
van vrije tijd over bevolkingsgroepen veel 

5 lnter-departementale Cobrd1natie-commlss1e WelziJnsbe
leld Projectgroep VnJeliJd, VnJeiiJd. een v1sie. RIJSWijk, mei 
1985. pars1m 

475 



belangrijker dan de ordeningsproblema
tiek. 

Wij noemden reeds de ongelijke verde
ling van arbeidstijd en daarmee ten dele 
van vrije tijd die bovendien meestal met 
een omgekeerd ongelijke verdeling van 
inkomen gepaard gaat. Oeze ongelijke 
verdeling schept niet aileen ongelijkwaar
digheid in keuze-vrijheid en participatie
kansen, zij maakt het cobrdinatiepro
bleem met wie men zijn beschikbare tijd 
zal vullen nog gecompliceerder dan wan
neer men de arbeid aileen in flexibele vor
men zou verkorten. Oat geldt zeker zo 
wanneer tegelijkertijd door overheid en 
sociale partners door middel van de uit
voeringswijze van de sociale zekerheid 
impliciet het denkklimaat wordt uitgedra
gen dat wie niet werkt ook niet spelen zal. 
Er valt zodoende ook niet veel te spelen. 
Maar er is ook geen werk genoeg om te 
verdelen, althans nog te betalen werk niet. 
Er is natuurlijk wei een omvangrijk afsto
tingsproces gaande van formeel georga
niseerd en betaald werk naar wat de infor
mele sector heet, niet in het minst door te
rugtreding van de overheid op veel zorg
gebieden (bijvoorbeeld bejaardenwerk, 
openbare veiligheid, sociaal-cultureel 
werk) maar ook door afwenteling van zo
genaamde 'externe effecten' van produk
tieprocessen of van onrendale of onbe
taalbare activiteiten op 'de gemeenschap' 
(bijvoorbeeld milieuzorg, onderhoud van 
gebruiksgoederen). Oat wordt dus 'werk' 
voor de 'vrije' tijd in plaats van spelen. 
Wanneer het inderdaad niet anders kan 
worden georganiseerd, zullen de over
heid en de sociale arbeidsorganisaties de 
consequenties daarvan onder ogen moe
ten zien, als men dat 'vrijetijdswerk' toch 
gedaan wil zien, en zal men een vorm van 
beloning daarvoor moeten bedenken. 

Overheid, burgers en marktsector 
Na dit alles zal duidelijk zijn dat met vrije 
tijd geen onderwerp aan de orde is waar
van de overheid zich goeddeels kan dis
tantieren, omdat het overwegend om een 
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prive-aangelegenheid van burgers zou 
gaan. Zij wordt trouwens reeds door de 
Grondwet opgedragen om voorwaarden 
te scheppen voor de vrijetijdsbesteding 
van de burgers. Er zijn genoeg redenen 
dat de overheid haar taak serieus neemt. 

Uiteraard is de betaalbaarheid van 
meer zorg door de overheid een legitiem 
argument Aileen mag men zich afvragen 
of een land zich kritiekloos verder dan 
strikt onvermijdelijk is moet Iaten meevoe
ren in de internationale welvaartscompeti
tie; of het zich niet beter tot taak zou kun
nen stellen een leefbaarder evenwicht in 
sociale verhoudingen en menselijke waar
den nate streven. Ook een samenleving 
moet durven kiezen waarin zij goed wil 
zijn. lk bespeur een dergelijke optie ook in 
de uitgangspunten van het COA.B 

Terug bij het eigenlijke onderwerp is het 
dan de vraag, welke meer concrete taken 
de overheid zich ten aanzien van de zorg 
voor de vrijetijdsbesteding zou moeten 
stellen. Wanneer vrijetijdsbesteding inder
daad voor de meeste burgers in belang
njke mate de kwaliteit van hun bestaan uit
maakt (identiteitsontwikkeling, sociale in
bedding, dienstbaarheid) en wanneer de 
vrije tijd ook voor de samenleving als ge
heel onmisbare functies vervult (compen
satie, sociale cohesie en integratie, cul
tuurvorming, bevordering van het demo
cratisch gehalte, uitvoering van verwaar
loosde taken) dan zou vooral de verbete
ring van die condities richtinggevend 
moeten zijn die effectief bijdragen tot een 
voor het effectueren van die functies 
goede vrijetijdsbesteding. Naar mijn oor
deel bestaan deze voorwaarden vooral in 
(en in deze volgorde): 
a een versterking van de competentie 

van de individuele burger wat betreft 
benodigde vaardigheden, kennis, atti
tudes en materiele hulpbronnen, zoda
nig dat deze ook minder ongelijk ver
deeld zijn dan nu het geval is; 

6. CDA. Program van uitgangspunten van het chnsten-de
mocratJsch appel. Den Haag. z 1. pag. 31 e v 
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b in de bevordering van de vorming door 
burgers van een heel spectrum van re
latienetwerken, sociale kaders en der
gelijke rond activiteitsvormen, dat open 
en geschakeerd genoeg is en vooral 
toereikend qua capaciteit: 

c in het (doen) organ1seren van collec
tieve voorzieningen ten behoeve van 
activite1ten d1e algemeen belangrijk 
geacht worden en waarvoor burgers, 
individueel of in gezamenlijkheid, on
mogelijk zelf blijken te kunnen zorgen. 
Daarbij wordt aan de marktsector over
gelaten wat deze beter kan 1n het op
zicht van gegarandeerde kwaliteit en 
variatie en van toegankelijkheid/betaal
baarheid voor de consumenten. De 
overheid vult aan wat de markt in dit op
zicht niet bestrijkt. Voorzover de over
heid de zorg voor voorzieningen aan 
z1ch houdt moet bij de opbouw, inrich
ting, beheer en exploitatie de burger zo
veel mogelijk, en bij het gebruik ervan 
naar draagkracht worden betrokken. 

Bovenstaande doelstellingen en prioritei
ten voor een vrijetijdsbeleid verwijzen zo
wel naar een voorwaardenscheppende (a 
en b) als naar een gedeeltelijk eigen 
dienstverlenende taak (c). Om welke voor
waarden gaat het echter met name en aan 
welke eisen zouden voorzieningen van de 
overheid moeten voldoen? 

ad a: Een sociaal wenselijk niveau van 'be
kwaamheden' en hulpbronnen en een 
aanvaardbare verdeling daarvan hoort 
meteen tot de centrale functies van het 
overheidsbeleid, te weten de zorg voor de 
verdeling van arbeid en inkomen, de so
ciale zekerheid, het onderwijs en de voort
gezette vorming, huisvesting en ook de 
verantwoordelijkheid voor een goede ver
deling en ordening van de tijd in de maat
schappij. Een gericht en effectief vrijetijds
beleid zou dus op de eerste plaats de ba
siscondities moeten betreffen die burgers 
behoeven om zo goed mogelijk zichzelf te 
redden. De zorg voor de vrije tijd dient 
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daardoor in de hoofdtaken van de over
heid te zijn geintegreerd. Hoe vanzelf
sprekend misschien ook, daar ontbreekt 
nog vee I aan. 

Over de verdeling van arbeid kan ik kort 
zijn, het heeft reeds lang de primaire aan
dacht van de overheid, althans in de vorm 
van een streven naar uitbreiding van de 
werkgelegenheid. Arbeidsverdeling via 
arbeidstijdverkorting (ATV) verdient ech
ter in een stadium van jobless growth uit 
het oogpunt van een betere verdeling van 
inkomen en van vrije tijd de voorkeur; het 
zou de negatieve effecten verbonden aan 
de huidige ongelijke verdeling van vrije 
tijd sneller bezweren, voorkomen dat 
kunstmatig weer nieuwe schaarste wordt 
gekweekt en tegelijk het positieve effect 
hebben dat het beter betaalde werk en 
ook het niet-betaalde, maar noodzakelijk 
te verrichten werk beter kan worden ver
deeld en ook beter gedaan. Welke modali
teiten van arbeidstijdverkorting het meest 
verantwoord zijn, gezien de bovenaange
duide individuele en maatschappelijke 
functies van de vrije t1jd zou nog eens 
grondig onderzocht moeten worden maar 
daarna ook in de besluitvorming over ATV 
mo~enwo~enb~wk~n. 

Vanuit de wenselijkheid van herverde
ling van betaalde en onbetaalde arbeid 
zouden de overheid en de sociale part
ners er ook beter aan doen arbeid meer 
als een voor ieder geldende maatschap
pelijke plicht te presenteren dan als de 
bron van aile goeds. Een overtrokken po
sitieve waardering van betaalde arbeid 
leidt bij velen onnodig tot frustraties als er 
toch niet aan deelgenomen kan worden; 
trouwens ook als dat wei kan. 

Wat betreft de toedeling van inkomen, 
die niet via de verdeling van arbeid ver
loopt, is een uit elkaar drijven van lonen en 
uitkeringen ongewenst. Juist een groot 
verschil voedt frustraties. Een recht op een 
relatief hoge uitkering moet echter ge
paard kunnen gaan met een morele of (af
dwingbare?) plicht tot het naar vermogen 
bijdragen aan het noodzakelijke maar niet 
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betaalde werk. Daardoor kan ook een 
deel van de collectieve uitgaven worden 
beperkt. 

Een soortgelijke plicht dient er in een 
moderne maatschappij te bestaan ten 
aanzien van scholing en vorming, en deze 
niet in de laatste plaats ten behoeve van 
de besteding van de vrije tijd. Het is een 
misverstand om aan te nemen dat deze al
tijd en overal minder vaardigheden en 
kennis zou vergen dan de meeste beroe
pen. Voor degenen die zich steeds verder 
in eGn liefhebberij specialiseren is het te
gendeel vaak waar, maar ook een meer 
gevarieerd vrijetijdspatroon vraagt een 
veelheid van bekwaamheden die men 
niet zomaar bezit. Zelfs televisie-kijken zou 
in het onderwijs beter geleerd moeten 
worden, zoals onlangs nog eens werd be
pleit. 

De voorgestelde uitbreiding van het 
leerplan voor de voortgezette basisvor
ming met vakken als beeldende vorming 
en muziekbeoefening is een positieve 
zaak. Niettemin dreigt onder invloed van 
de informatiseringsgolf de overdracht van 
praktische kennis en gewone ambachte
lijke vaardigheden, die voor een self-ser
vice societytoch meer en meer onmisbaar 
worden, voor iedereen te verdwijnen en 
het wordt de vraag waar die nog kan wor
den opgedaan. Mogelijk in collectieve 
werkplaatsen op wijkniveau, zoals de 
WRR ooit heeft voorgesteld.Y 

Ook zou het reguliere leerproces door 
inschakeling van niet traditionele leermid
delen en leersituaties (bijvoorbeeld na
tuureducatie of televisie) in aantrekkelijk
heid voor leerlingen moeten worden ver
hoogd. Training in sociale omgang en sa
menwerking zou met het oog op de vrije 
tijd ook veel meer aandacht moeten krij
gen. 

De bovengenoemde 'verplichting' tot 
vorming en scholing zou concreet gestalte 
moeten krijgen in een omvattend stelsel 
voor permanente educatie. I ngepast in 
een systeem van roulatie van arbeidspe
rioden en van educatief/creatief verlof, zo-
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als Emmerij ter wille ook van de opheffing 
van de werkloosheid al bijna tien jaar gel e
den uitvoerig heeft geschetst en bepleit, 
zou dat een enorme tegenwicht kunnen 
leveren tegen de nieuwe 'analfabetise
ring' die er in een technologisch zich snel 
vernieuwend economisch en maatschap
pelijk bestel dreigt. Het is niet te begrijpen 
waarom zijn ideeen nauwelijks deel uitma
ken van het hu1dige overheidsbeleide 

ad b: De door mij aanbevolen bevorde
ring van sociale netwerk-vorming in de 
vrije tijd onttrekt zich ten dele aan de com
petentie van de overheid. Oat moet ook op 
de eerste plaats een spontaan en vrij pro
ces blijven. lk kan me echter voorstellen 
dat in een reeds sterk vergruizelde samen
leving bepaalde remmingen en drempels 
zijn ontstaan om de weg naar elkaar terug 
te vinden. Maar ook hier zouden nieuwe 
technieken de besteding van de vriJe tijd 
kunnen dienen. Zo bleken in Frankrijk na 
de gratis introductie van nieuwe interac
tieve communicatie-apparatuur (de 'mini
tel') in elke woning van een satellietstad, 
na korte tijd allerlei clubs en contactgroe
pen tussen tot dan toe vreemde stadgeno
ten te ontstaan. Er blijkt dus een nieuw me
dium nodig te zijn om barrieres te overwin
nen. Mogelijk dat de aanleg van twee-rich
tingskabel netwerken zo' n u itwissel i ngs
proces vergemakkelijkt, maar dan dient 
het wei een bredere functie te krijgen dan 
teleshopping of -banking. 

In dit verband zou vooral de komst van 
lokale televisie een grote rol kunnen spe
len. Wanneer nieuwe omroepsystemen 
een tweezijdige communicatie mogelijk 
maken, zou de mobilisering voor, de orga
nisatie van en de informering over allerlei 
activiteiten van allerlei groepen die iets in
teressants ondernemen aanzienlijk ver
sterkt kunnen worden. Tevens zouden 

7 WRR, De komende V1jlentwint1g ;aar· een toekomstver
kennmg voor Nederland 's-Gravenhage. 1977. 

8. L.J. EmmenJ, JAE Globus, Volledige werkge!egenhe1d 
door creatief verlof. naar een maatschappij van de vnje 
keuze. Deventer. 1978. 
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deze activiteitsgroepen (in sport, muziek, 
milieuzorg, hulpverlening, doe-het-zelf, 
liefhebberijen, politlek, 'vrijetijdswerk' en
zovoort) kunnen bijdragen aan de vulling 
van het televisie-programma en zouden zij 
zich op die maniertot 'acteurs' voor 'eigen' 
publiek maken. De ontwikkeling van lo
kale televisie verdient de krachtige steun 
van de overheid, maar deze zou wei de eis 
moeten stellen dat het op de eerste plaats 
een gemeenschapsmed1um moet wor
den, oak al zal het ontwikkelingsproces 
niet zonder daartoe professioneel opgelei
den kunnen. 

Een andere weg waarlangs de overheid 
een katalyserende rol zou moeten spelen 
is een (grondige) vernieuwing van het so
ciaal-cultureel en opbouwwerk. In plaats 
van een geleidel1jke afbouw die nu dreigt, 
zouden wegen gezocht moeten worden 
om nieuwe functies te ontwikkelen voor 
deze werksoorten. Beter meer van zulke 
werkers, dan meer politie of psychothera
peuten. Een vorm van professionele on
dersteuning van e1gen initiatieven tot so
ciale verbandsvorming, training en bege
leiding van vrijwilligers zal zeker 1n woon
milleus met achterstandssituaties nodig 
zijn, maar men kan oak denken aan on
dersteuning van collectieve activiteiten 
van andere groepen als senioren, huis
vrouwen, werklozen, gehandicapten en
zovoort door meer ambulante consulen
ten. In de Verenigde Staten kent men 
reeds lang de functies van le1sure counse
ling en in Frankrijk die van animation cultu
relle. De ruimere inschakeling van be
roepskrachten bij amateuristische sport
en kunstbeoefen1ng, maar oak bij vrijwillig 
bestuurswerk in ouderen-, jeugd-, gezond
heids-, school- of vakbewegingsactiviteiten 
zou oak wenselijk z1jn. Steeds echter moet 
bij hun beroepsvervull1ng de versterking 
van het eigen organ1serend vermogen 
van de initiatiefgroep voorop staan. Een 
afhankelijk worden van en leunen op be
roepsfunctionarissen moet juist worden 
vermeden. Hoe het samenspel van be
roepskracht en direct betrokken groepen 
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Het eigen georganiseerd 
vermogen van 
initiatiefgroepen moet 
voorop staan. 

het vruchtbaarst kan verlopen, zal nag de 
nodige experimenten vergen, maar de 
zorg eenzijdig verschuiven naar het initia
tief, de verantwoordelijkheid en het orga
niserend vermogen van de betrokken bur
gers zelf lijkt niet erg realistisch. 

ad c Met de laatste suggesties zijn we 
dicht in de buurt gekomen van de 'voor
zieningen voor de vrijetijdsbesteding'. 
Deze krijgen meestal de hoofdaandacht in 
het onderzoek en in de beleidsdiscussie. 
De klemtoon wordt dan veelal nag gelegd 
op de voorzieningen voor recreatiege
drag in de openlucht of buitenshuis: wa
tersportaccomodatie, fietspaden, stads
parken en wandelgebieden, maar oak 
musea, theaters en bibliotheken 9 In de 
provinciale Toeristisch Recreatieve Ont
wikkelingsplannen en in de gemeentelijke 
welziJnsplannen wordt de discussie over 
samenwerking met het recreatieve en cul
turele bedrijfsleven steeds duidelijker aan 
de orde gesteld. Het streven naar privati
sering, sponsoring en sluitende exploitatie 
door hogere consumentenbijdrage wordt 
sterker. Het is de vraag of daarmee de 
kwaliteit, variatie en vooral toegankelijk
heid van het aanbod steeds bevorderd 

9 Een gunst•ge u1tzondenng daarop IS het rapport van de 
St1cht1ng Recreat1e. "Oat noemen ze recreatle: openlucht· 
recreat1e als onderdeel van een samenhangend vnJetiJdS
bele•d ·. me1 1985. Lezenswaard1g ZIJn met name 1n dit op· 
z1cht van bele1dsvorm1ng hoofdstuk 7 en 8. 
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wordt. Maar nog een belangrijker nadeel 
dat aan deze ontwikkeling verbonden kan 
zijn vormt de verzwakking van de actieve 
betrokkenheid van de gebruikersgroepen 
en van de lokale/regionale gemeenschap. 
Commercialisering leidt gemakkelijk tot 
een situatie waarin de klant-recreant ver
maakt moet worden. Een appel op z1jn 
eigen actieve inbreng of verantwoordelljk
heid voor de ontwikkeling van het recrea
tieve aanbod wordt nauwelijks gedaan. lk 
ple1t daarom voor een beleidsliJn waarbij 
de zorg voor de beschikbaarheid van 
voorzieningen wei vooral door de over
heid wordt ge1nitieerd maar waarbiJ de 
burgers veel sterker worden aangespro
ken om direct deel te nemen aan de op
bouw en het beheer ervan. Anders dan 
een terugtredende overheid zou vooral op 
lokaal niveau een proces op gang ge-
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bracht moeten worden van de vorming 
van een participerende gemeenschap die 
een vergaande vermaatschappelijking 
van de overheidsinstellingen en -interven
ties teweegbrengt. 

De bemoeienis van de overhe1d zou 
zich ten aanzien van de onder a) ge
noemde rol van het scheppen van gun
stige handelmgscond1ties voor aile bur
gers vooral op centraal niveau moeten. 
Ten aanzien van de taken onder b) en c) 
genoemd, verschuift de verantwoordelijk
heid sterk naar het gemeentelijk niveau. 
waar ook de directe inbreng van gelnte
resseerde burgers beter te effectueren is. 
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Boekbesprek1ng 

Dr. JWA van Dijk 

Ruimte: voor wie 
eigenlijk? 

Voor hen d1e zoeken naar een effectief 
overheidsbeleid en herstel van het maat
schappe/ijk middenveld is lezing 'Ruimte 
voor bestuur, bestuur voor de ruimte' van 
mevrouw dr. ME Beck de moeite waard. 
Deze dissertatie is verschenen bij VUGA, 
Den Haag 1986. 

De publ1katie van dr. M.E. Beck 'Ruimte 
voor bestuur, bestuur voor de ruimte', kan 
in CDA-kringen niet onbesproken blijven. 
Midden in de discussies over de inhoude
lljke betekenis van de weg van 'verzor
gingsstaat naar verzorgingsmaatschap
pij' betoogt mevrouw Beck in haar disser
tatie dat het afleggen van deze weg geen 
'terug naar af, u ontvangt 200 gulden' be
tekent, maar pure noodzaak is. Noodza
kelijk om het schip van staat weer bestuur
baar te maken en de verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid van maatschappe
lijke organisaties in ere te herstellen. 

Het is met name de invalshoek van ver
maatschappelijking en autonomie van het 
maatschappelijk middenveld die ertoe bij
draagt dat deze publikatie betekenis voor 
het CDA krijgt. Aangezien mevrouw Beck 
haar visie op het falen van de verzorgings
staat toetst aan de beleidsvoering op het 
gebied van de ruimtelijke ordening, krij
gen haar opvattingen ook handen en voe
ten. Door haar voorbeelden uit die sfeer 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 11/87 

een al te ru1me geldigheid toe te dichten, 
slaat zij mijns inziens de plank echter ook 
nogal eens mis. Ook heeft haar publikatie 
dikwijls meer het karakter van een betoog 
dan van een wetenschappelijke verhan
deling waarin een theorie over staat en 
maatschappij op empirische houdbaar
heid wordt getoetst. 

Achtereenvolgens zal ik hieronder een 
beeld schetsen van de ontregelde staat, 
mogelijkheden die volgens mevrouw 
Beck voor bijsturing aangewend moeten 
worden en tenslotte de bestuurlijke impli
caties van een en ander. 

De wetenschappelijke invalshoek waar
van mevrouw Beck gebruik maakte - Luh
manns sociale systeemtheorie - blijft bui
ten deze beschouwing. 

Ten aanzien van haar methode van da
taverzameling wil ik het Iaten bij een kriti
sche kanttekening. Deze is, dat ik niet ver
mag in te zien hoe het NRC/Handelsblad, 
het Financieel Dagblad, het Economisch 
Dagblad, Het Vaderland en lntermediair 
gezamenlijk een adequate graadmeter 
kunnen zijn op politiek, sociaal-econo
misch en wetenschappelijk gebied. Maar 
goed het zij mevrouw Beck vergeven dat 

Dr J W A. van D11k (1955) 1s bele1dsmedewerker Algemeen 
Technolog1ebele1d biJ het min1stene van Economische Za
ken. ook IS h11 l1d van de Raad voor het Jeugdbele1d. 
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zij zich beperkte tot de sch rijvende pers en 
Trouw en het Brabants Dagblad blijkbaar 
een geringe meerwaarde tot de andere 
periodieken toe heeft gemeten. 

Een ontrege/de staat 
Met behulp van treffende metaforen schil
dert mevrouw Beck de overheidsorgani
satie, de politiek en het maatschappelijk 
middenveld af als een systeem dat verwik
keld is geraakt in een wederzijdse wurg
greep van de sub-systemen. 

Het verlies aan autonomie van het maat
schappelijk middenveld wijt zij aan het ge
leidelijk afzien van eigen initiatief in ruil 
voor toenemende overheidssubsidies. 
Vroeg of laat leidt dit tot centralisatie via sa
menwerkende 'koepels' en onderwerping 
van non-profitinstellingen aan regelge
ving. 

'Bij deze instellingen ontstond tijdens 
het proces van ontzuiling aldus de para
dox dat, naarmate de besturen ervan en 
hun "koepels" zich meer richtten op de 
overheid met haar veelheid aan subsidie
bronnen, zij de voeling met hun aanhang 
verloren en daarvoor toch meer waarde
ring bij die aanhang oogsten naarmate de 
door hen binnengehaalde buit grater was. 
( ... ) 

Naarmate die besturen hun organisa
ties echter (financieel) meer afhankelijk 
maakten van de overheid verzwakte hun 
positie en werden deze organisaties meer 
onderworpen aan een ambtelijk interne 
beleidsbepaling, terwijl de vertegenwoor
digers van deze besturen meer en meer 
gebruikt werden als instrument voor de 
overheid om dit beleid aan de man te 
brengen. ( ... ) 

De moraal van deze ontwikkeling lijkt 
daarom dat non-profitinstellingen die te 
gretig aankloppen bij de overheid voor 
geld en een overheid die deze kans tot uit
breiding van haar machtsbereik te gretig 
aangrijpt, verwikkeld raken in een weder
zijdse wurggreep' (p. 44-45). 

In het boek wordt de overheidsbureau
cratie afgeschilderd als een organisatie 
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die lijdt aan introversie, ondoordringbaar 
geworden voor invloeden uit de samenle
ving en verwikkeld in rusteloze vergader
activiteiten. Het lid zijn van de overheidsbu
reaucratie domineert volledig het lidmaat
schap van de samenleving. Intern lijkt de 
status van de ambtenaar te kunnen wor
den afgemeten aan het aantal 'loodgieters
tassen' met documenten die 's avonds 

Ambtenaren zijn 
wereldvreemde lieden met 
papieren deskundigheid. 

meegenomen worden naar huis. Over
heidsdienaren zijn wereldvreemde lieden 
geworden die hun inzichten ontlenen aan 
papieren deskundigheid en een zorgvul
dig gecultiveerd veld van adviesraden en 
commissies van technocraten. Vraag 
ambtenaren niet naar de concrete realiteit 
van alledag; die kennen zij niet. Praten en 
schrijven over die tastbare ervaringswe
reld doen zij slechts in theoretisch gefun
deerde abstracties. Daarbij zijn zij zich val
gens mevrouw Beck, dikwijls onvol
doende bewust van het risico dat zulke 
abstracties als substituut voor de realiteit 
gaan fungeren en daarmee ophouden 
hulpmiddel te zijn om de realiteit te door
zien. Het bestuurscentrisme waaraan de 
bureaucratie lijdt, is met andere woorden 
een vorm van 'bestuurlijke zelfbevruch
ting' (p. 53). 

Het produkt van de ambtelijke dienst 
- dat beleid heet - krijgt hierdoor een 
zeer steriel karakter. Bezinning op de aard 
van maatschappelijke problemen vindt 
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nauwelijks plaats en uitvoerende mstan
ties en doelgroepen worden slechts als 
object van beleid gezien. 1\Jiet de inhoud 
van het beleid en de te realiseren effecten 
ziJn criteria voor succes of falen geworden 
maar de wijze waarop de ambtelijke pro
cedures worden doorlopen. 

Is een aldus ontworpen beleid eenmaal 
goedgekeurd, dan ligt dit voor jaren vast 
en is de flexibiliteit zoek. Zelfs in een zeer 
turbulente omgeving zijn beleidsvoerders 
volgens de auteur horende doof en ziende 
blind voor de dynamiek. Men denkt er n1et 
aan het beleid in overeenstemming te 
brengen met zich wijzigende omstandig
heden maar doet alsof de realiteit zich wei 
aan het vastgestelde beleid zal aanpas
sen. 

En de politiek? 
Die lijkt machteloos aan de kant te 

staan. De volksvertegenwoordigers wor
den geconfronteerd met bestuursvoor
stellen d1e de vrucht zijn van zoveel intern 
overleg, cobrdinatle en afstemm1ng, dat 
aan de beleidsvoorstellen nauwelijks 
meer 1ets veranderd kan worden. Het 
PvdA Tweede Kamerlid Van der Hek 
spreekt - waarschijnlijk mede namens 
zijn 149 collega's - in dezelfde bewoor
dmgen over het falen van de parlemen
talre democratie: 

'De brave politici in de Tweede Kamer 
zijn 1n dat overleg n1et vertegenwoordigd. 
Z1j mogen pas opdraven in de laatste fase 
van de beslu1tvorming en worden dan 
blootgesteld aan allerlei georganiseerde 
actie om het al voorgekookte comprom1s 
nog een beetJe bijgesteld te krijgen'. (m 
'Management en Po!Jtiek. samenspe/ en 
tegenspel', red. A. Twijnstra en J .WA van 
DIJk, Leiden 1987). 

De analyse van mevrouw Beck zal vel en 
niet meer verbazen. De aanhoudende 
stroom literatuur over beleidsvoering in de 
publieke sector van de laatste jaren doet 
vermoeden dat de kwaal waaraan de 
overheidsbureaucratie lijdt, epidemische 
vormen heeft aangenomen. Wat het boek 
van mevrouw Beck aantrekkelijk maakt is 
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dat het om ontboezemingen gaat van een 
ambtenaar die als participant uit de school 
klapt. Wat het boek tegelijkertijd onaan
trekkelijk maakt is de generaliserende 
wijze waarop de auteur over de overheids
dienst spreekt, de ongenuanceerde beeld
vormmg die daaruit voortvloeit en de on
zorgvuldige scheiding van 'zijns-' en 
'waardeoordelen' die worden geveld. 

Zou de auteur overigens dezelfde erva
ringen hebben als onderzoekers die de re
sultaten van hun onderzoek terugkoppe
len naar de bureaucratie? 

' ... I eden van de organisaties herken
nen het spel dat zij spelen. Als de resulta
ten van onderzoek worden gepresenteerd 
kn1kken zij meestal instemmend. Hoewel 
de meeste spelers het totale speelveld niet 
konden overzien, lijken zij aan te voelen 
dat het onderzoek het "publieke geheim" 
openbaart waarmee zij zich allen verwant 
voelen. Maar met slechts enkele uitzonde
ringen, geloven zij niet dat het systeem 
ontvankelijk is voor verandering. De ri
sico's zijn te groot, de belangen te groot 
en de kansen op succes te klein'. (D. Shon, 
The reflective practitioner (1983) 264) 

Mogelljkheden voor bijsturing 
De diagnose is helder. Beleid komt langs 
technocratlsche wijze tot stand via ambte
lijk interne voorbereiding. Daardoor schiet 
de maatschappelijke aansluiting tekort, 
wordt het beleid minder doeltreffend en is 
het democratisch gehalte van de beleids
voering gering. 

Een eenvoudige reorganisatie van de 
rijksdienst, een deregulerings- of decen
traliseringsoperatie en een privatiserings
ronde zullen op zichzelf onvoldoende zijn 
om staat en maatschappij weer in hun juis
te verhoudingen terug te brengen. Ook de 
nogal sterk benadrukte efficiencyverbete
ring bij de overheid lijkt niet het middel om 
het sch1p van staat in de juiste koers te her
krijgen; het lijdt slechts tot het opvoeren 
van de motor terwijl de stuurinrichting ha
pertl (p. 1 00). 

Noodzakelijk is een revitalisering van 
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het maatschappelijk middenveld en her
stel van autonomie. Doordat de schotten 
uit het ruim zijn gelicht, is de lading gaan 
schuiven en loopt het schip gevaar te kap
seizen (p. 84). 

Voor non-profitinstellingen wordt die 
autonomie volgens de auteur ontleend 
aan de middelen die begunstigers vrijwil
lig beschikbaar stellen. 'De vrijwillige bij
drage is voor de non-profitinstellingen al
dus wat het profijtbeginsel is voor de pro
fitinstellingen' (p. 46). 

Oat de maatschappelijke infrastructuur 
inmiddels opgelost lijkt te zijn en de be
stuurlijke infrastructuur verdwenen is door 
verlies aan identiteitsgerichte organisaties 
ziet de auteur helaas niet als probleem. 
Nee, we mogen in de visie van mevrouw 
Beck hoopvol gestemd zijn want de geni
velleerde en ge'i'ndividualiseerde inko
mensstructuur stelt mensen weer in staat 
zelfstandig hun maatschappelijke instellin
gen in stand te houden. lndien het vrij 
besteedbare inkomen van de burger weer 
een factor van betekenis kan worden - in 
plaats van het huidige zakgeld - neemt 
de kans op een maatschappelijk gedra
gen middenveld toe volgens de auteur. 

Juist hier slaat mevrouw Beck de plank 
behoorlijk mis. Een verantwoordelijke sa
menleving is niet te koop. Niet de porte
monnee maar het hart komt dan centraal 
te staan. Gevoel voor de noden om je 
heen, liefde voor de mensen die je nodig 
hebben, motivatie en daadkracht zijn de 
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Liefde, motivatie en 
daadkracht zijn de pijlers 
ondereen 
verantwoordel ij ke 
samenleving. 
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pijlers waarop een verantwoordeltjke sa
menleving herbouwd kan worden. Niet 
een eenvoudige belastingherziening, 
maar een ideologische herbezinning is 
nodi g. Om die reden zal de overgang naar 
de verantwoordelijke samenleving dan 
ook nog wei enige tijd duren. Wie denkt 
met overheidsingrijpen de verantwoorde
lijke samenleving dichterbij te kunnen 
brengen zal ontdekken dat het slechts om 
koude sanering van de verzorgingsstaat 
zal gaan. Daarmee is veel afgebroken 
maar weintg opgebouwd. 

Bestuurlijke implicaties 
Wie beleid ontwerpt zal terdege rekening 
moeten houden met de mogelijkheden en 
beperkingen die eigen ziJn aan bestuurs
systemen lntegrale planning is gedoemd 
te mislukken omdat ztj op z'n minst voorbtJ 
gaat aan de span of control van de be
leidsvoerders, de dynamiek van beletds
problemen in een turbulente omgevtng en 
de beleidsvrijheden van doelgroepen en 
uitvoerders. 

Overheidsbeleid dient daarom volgens 
mevrouw Beck vooral conditieplanning te 
zijn: het stellen van randvoorwaarden 
waarbinnen het handelen van semi-auto
nome maatschappelijke actoren vorm kan 
krijgen. Dit in tegenstelling tot de strategie
vorming in bedrijven die zich op harde tar
gets of doelstellingen richt. 

Daarbij dient de flexibiliteit van over
heidsbeleid sterk geaccentueerd te wor
den. Wil een beleid realistisch blijven on
der zich wijzigende omstandigheden, dan 
doet men er goed aan dit niet al te zeer 
vast te leggen in nota's, structuursche
ma's ... en nog minder in wetten, zo stelt 
de auteur. 

De constatering dat de overheid veelal 
beleid heeft gevoerd vanuit de conceptie 
zich in een Archimedische sturingspositie 
te bevinden en de samenieving slechts als 
object van beleid heeft behandeld kan niet 
ontkend worden. Oat overheidsbeleid 
zich primair zou moeten richten op het 
stellen van randvoorwaarden is echter wei 
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een zeer minimalistische opvatting over 
taken van de overheid. Juist in de steer 
van de ruimtelijke ordening of verdelings
taken voortvloeiend uit het vervullen van 
de publ1eke gerechtigheid vergt een actie
ver overheidsoptreden. Daarblj stelt de 
overheid doelen en middelen die noodza
kelijk zijn en daarom ook zelts rechtens at
dwlngbaar. 

lnstemmen kan ik met de wiJze waarop 
mevrouw Beck de beleidsvoering w1l her
zien en de verhouding die zij voorstaat tus
sen de participanten in het beleidsproces. 
De volksvertegenwoordiging en de poll
tieke Ieiding van de bureaucratie zouden 
zich nadrukkelijker moeten inlaten met de 
initiele tasen van een beleidsproces: de 
definitie van het probleem en de opdracht 
tot beleidsontwikkeling. Een verkenning 
van de aard en complexiteit van beleids
problemen en het verkennen van levens
vatbare alternatieven dient niet aan amb
tenaren te worden overgelaten zoals tot 
nu toe te veel gebeurt. De ontwikkeling 
van volledig uitgewerkte beleidsnota's 
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plaatst politici in een te laat stadium voor 
voldongen feiten en dringt hen in een posi
tie waarin zij de ambtelijke beleidslijnen 
nog slechts kunnen legitimeren. Meer 
aandacht voor de beleidsvoorbereiding in 
plaats van de momenteel sterk in de be
langstelling staande beleidsuitvoering is in 
onze parlementaire democratie hard no
dig. 

Het boek van mevrouw Beck is alleszins 
de moeite van het lezen waard voor hen 
die zoeken naar een effectief overheids
beleid en een herstel van de autonomie 
van het maatschappelijke middenveld. 
Echter meer vanwege de diagnose dan 
vanwege de oplossingen die worden ge
boden. 
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Commentaar uit het 
Wetenschappelijk lnstituut 

Om gerechtigheid, 
vrede en behoud van 
de schepping 

Het COA kan het z1jne inbrengen bij het 
conciliaire proces. Oak andere christelijke 
sociale organisaties horen bij zo 'n 'conci
lie' thuis. 

Wie de huidige discussie over de vraag
stukken van vrede en veiligheid, van nu
cleaire bewapening en milieu, van vrede 
en mensenrechten, vergelijken met de 
heftige debatten die tot twee, drie jaar ge
l eden over deze onderwerpen werden ge
voerd komt onder de indruk van het 
tempo waarin het Ieven zich voltrekt en 
waarin de problemen verschuiven. Tus
sen toen en nu ligt de topontmoeting tus
sen Reagan en Gorbatsjow in Reykjavik. 
Waarschijnlijk zal de geschiedenis leren 
dat die ontmoeting een doorbraak bete
kent in de Oost-West relaties. Met het op
treden van Gorbatsjow is er zowel in het in
ternationale gedrag van de Sowjetunie als 
in de daar binnenslands heersende ver
houdingen een belangrijke mate van ver
soepeling ingetreden. Daarvoor zijn di
verse redenen aan te geven. In de toe
komstvisie van Gorbatsjow speelt waar
schijnlijk het welvaartsniveau van de eigen 
bevolking, de industriele ontwikkeling en 
de economische groei een belangrijker ro! 
dan voorheen. Daardoor verschuiven de 
prioriteiten van de militaire naar de civiele 
sector. Anderzijds is de methode van het 
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onderhandelen vanuit een positie van 
kracht, zoals die door de Westerse rege
ringen is gevolgd, van invloed geweest op 
de wapenwedloop. En wei in die zin dat nu 
eindelijk ook het inzicht aan Sowjetzijde is 
doorgebroken dat de voortzetting van die 
wapenwedloop geen enkele zin heeft aan
gezien nooit een positie van militaire su
perioriteit bereikt kan worden. 

Hoe het ook zij, de perspectieven zijn 
sterk veranderd. De toekomst ziet er beter 
uit. 

Vancouver1983 
Tijdens de conferentie van de Wereldraad 
van Kerken in Vancouver lagen de kaar
ten nog geheel anders. Toen stond de 
problematiek van de kruisraketten (INF) 
voor de Westeuropese afgevaardigden 
centraal. Zij riepen op tot een verbond 
voor Ieven, gerechtigheid en vrede, tegen 
de INF-wapens. 1 Deze wereldconferentie 
van 19831everde op zich weinig op.2 Wei 
ginger een stimulans vanuit om het thema 
gerechtigheid, vrede en behoud van de 

1 Okumenische Rundschau. Be1heft 48. "Vancouver 
1983". Otto Kambeek (Frankfurt am Main 1984) 202. 

2 G.K. Koch, 'Gerecht1ghe1d, vrede en zorg om de aarde 
- dne voorwaarden voor ons Ieven', Kosmos & Oeku· 
mene, 17(1983)nr. 7,216e.v 
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schepping als nieuw parool voor het werk 
van de Wereldraad te aanvaarden. Eer
dere slagwoorden waren 'de verantwoor
delijke maatschappij' en de just participa
tory and sustainable society'. Hetgeen 
vertaald kan worden als 'een rechtvaar
dige samenleving waarvan de leden deel
nemen aan de besluitvorming en het alge
meen welzijn en die tegen zwaar weer 
bestand is'. Deze parolen sluiten op elkaar 
aan. Aangezien zij bepaald niet aileen een 
kerkelijke strekking hebben maar stellig 
onder andere ook een christelijk-politieke, 
zijn zij voor het CDA van belang. Onze 
partij staat immers midden in die brede 
stroom van christelijk geYnspireerde orga
nlsaties en instituten, die met onze samen
leving bezig zijn. Oat is des te meer aan de 
orde aangezien in het verlengde van 'Van
couver 1983' gepleit wordt voor een vre
desconcilie van aile christenen in de we
reid (te houden in 1990) waarbij het 
nieuwe thema centraal staat Oat is een 
prima zaak. Het CDA kan daarbij het zijne 
inbrengen. Trouwens, het gaat om veel 
meer dan aileen kerk en politiek. Andere 
christelijke sociale organisaties horen 
evenzeer bij zo'n 'concilie' thuis. Wie weet 
dat het destijds van kerkelijke zijde voor
gestelde 'moreel beraad' 3 in het plan voor 
dat vredesconcilie kan worden betrokken. 
Oat was immers een beraad waaraan 
1edereen mee kon doen. Helaas hebben 
we daarover niets meer gehoord. 

c_F. von Weizsacker 
De beroemde kernfysicus en broer van de 
Westduitse bondspresident, Carl Friedrich 
von Weizsacker schreef in juli 1986 een 
boekje ter voorbereiding van genoemd 
concilie 4 Hij verwijst naar de lutherse 
theoloog en verzetsman Dietrich Bouhoef
fer d1e in 1934 met het oog op de 'door ra
zernij bevangen wereld' eveneens tot een 
breed oecumenisch concilie heeft opge
roepen. In de periode voor Reykjavik be
stond in kerkelijke kringen net zo' n diep 
bezorgde stemming over de vrede als in 
1934. Terecht stelde men dat door de nu-

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 11/87 

cleaire bewapening voor het eerst aan de 
mensheid de technische middelen ver
schaft waren om zichzelf geheel te vernie
tigen. Dit inzicht verbreidde zich ook naar 
Oost-Europa. Zodoende leek overeen
stemming over een 'vredestheologie' mo
gelijk te zijn omdat consensus een zaak 
van overleven-of-niet betekende. lnmid
dels zien we dat de politiek na Reykjavik op 
die theologische consensus vooruit loopt 
Wie weet zijn we in 1990 al bezig met 
vruchtbare onderhandelingen, niet zozeer 
over nucleaire bewapening, maar over 
een vermindering en een in evenwicht 
brengen van de conventionele bewape
ning in Oost en West Zeer veel NAVO
parlementariers hebben het gevoel dat dit 
ijzer nu gesmeed kan worden. De vredes
problematiek in de Oost-West relatie 
neemt dus snel in hev1ghe1d af. Nu kan 
niet worden gezegd dat Von Weizsacker 
uit zenuwachtigheid zijn voorstellen doet 
In tegendeel, hij erkent dat de afwezigheid 
van oorlog in Europa de afgelopen veertig 
jaar aan de nucleaire patstelling te dan ken 
is. De daarmee verbonden afschrikking 
vindt hij een slim idee hoewel hij er uit mo
rele motieven de zwarte kanten van on
derkent Bovendien blijft het een riskant 
middel. Oat zien wij in het CDA net zo, van
daar onze politieke inzet (gesteund door 
het Program van Uitgangspunten) ten be
hoeve van wapenvermindering. Noch
tans zullen de prioriteiten in 1990 anders 
liggen dan men tot aan 1986 dacht 

Een concilie voor iedereen 
Het boekje van Von Weizsacker valt op 
door zijn nobele en pastorale stijl. Hij waar
schuwt dat het voorgenomen concilie bij 
voorbaat zinloos zal zijn als de diverse 
stromingen niet op voile sterkte daar aan
wezig zijn. De strijdende groepen moeten 

3 AM Oostlander. 'Moree! beraad van chr~stenen. alstu
blleft geen vertross1ng· Chnsten Democrat1sche Ver
kennmgen 2186. 87 e v 

4. C F von We1zsacker, De I!Jd dnngt. Nederlandse verta
llng, Ten Have, Baarn 1987 
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naar elkaar luisteren om wille van het vin
den van de waarheid. Men moet tot eer
bare compromissen bereid zijn en redelijk 
en vakkundig argumenteren. Hij wan
trouwt 'zelfbenoemde profeten' die aan 
rationaliteit niet zo zwaar til len. Snorkende 
taal zoals 'wij zijn het slachtoffer van de 
waanzin van de heersers' verwerpt hij ex
plictet. Von Weizsacker ergert zich aan de 
zogenaamde ideologiekritiek, waarbij de 
tegenstander als deelgenoot van een 
mensvijandig complot wordt beschouwd. 
Zo'n houding ten opzichte van medemen
sen verhindert een eerlijke kennisname 
van andersmans opvattingen. Het com
plement daarvan, een houding van gees
telijke onfeilbaarheid, is zelf vernietigend, 
aldus Von Weizsacker.s De conciliedeel
nemers zullen een collectieve redelijkheid 
moeten opbrengen en propageren. Een 
vrome oproep daartoe is uiteraard onvol
doende. In de internationale verhoudingen 
moeten we werken aan goede communi
catie, vrijheid van het woord, instituties 
met juridisch bindende bevoegdheden. 
Voorts kunnen we niet zonder de bereid
heid tot luisteren en helpen. Collectieve re
delijkheid moet worden gesteund door 
naastenliefde. En ten diepste hebben we 
de bijstand van de genade nodig.6 Mak
kelijke uitvluchten als berusting of het zoe
ken van zondebokken moeten worden af
gewezen Er is werk aan de winkel. Sinds 
de tijd van keizer Constantijn (vierde eeuw 
na Christus) moeten christenen leren om 
politieke verantwoordelijkheid te dragen. 
Oat roept nog steeds de spanning op tus
sen een verantwoordelijke aanpassing 
aan de mogelijkheden van deze wereld en 
een eschatologische verwerping van de 
werkelijkheid. 7 Hier past geen eigenge
reide veroordeling, geen polariserende 
theologie. Trouwens een theologie van de 
vrede veronderstelt dat de theologen on
derling vrede nastreven.s Op het be
oogde vredesconcilie zal men zich ver 
moeten houden van het op zoek gaan 
naar ketterijen. Het gaat om communica
tie en niet om ex-communicatie. ledereen 
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moet tot zijn recht komen, protestanten, 
rooms-katholieken en orthodoxen. Tot zo
ver een beknopte weergave van de bood
schap van Von Weizsacker. 

Strijd met demonen 
Een andere toon treffen we bij Ulrich Du
chrow, professor in de theologie te Heidel
berg en een van de belangrijkste voorbe
reiders van het in 1990 te houden 'conct
lie'. Volgens Ouch row heeft het machts
misbruik in politiek, economie en techniek 
in toenemende mate demonische trekken 
aangenomen. Daarom is demonen-uitdrij
ving, ook binnen de kerk, hard nodig. 
Sommigen in de kerken praten, aldus Du
chrow, dat machtsmisbruik goed en be
zondigen zich dus aan ketterij 9 De kerk is 
een strijdorganisatie en de theologie is 
daar een middel voor. Die strijd is heel 
concreet. Ouch row wijst de idee van een 
onzichtbare kerk af. Het gaat hem om de 
kerk als instituut, als complexe sociologi
sche onderzoekbare realiteit. 1o De kerk 
heeft volgens Ouch row vier verschijnings
vormen: namelijk de lokale gemeente, de 
regionale (landelijke) kerk, de Wereldraad 
van Kerken en groepen die radicale na
volging (discipelschap) betrachten. Chris
telijk geinspireerde organisaties, partijen 
en vakbonden horen daar dus niet bij. Het 
valt Duchrow op dat 'in de gevallen van 
demonische en ketterse perversies en uit
dagingen van de kerk, meestal eerst ver
nieuwingsgroepen of basisgemeenten 
(die discipelschap betrachten) beginnen 
te antwoorden'. Zij vormen zo een profeti
sche voorhoede. 'Zo ontstaat een conci
liaire strijd om de waarheid en een conci
liair proces van belijden' .11 

5 op Cit 29 
6 op.c!l 53 
7 op.C!I 65. 
8. Op.C!t 87 
9 Ulrich Duchrow. 'Fur Gerecht1gke1t und Menschen

wurde kampfen', Okumen1sche Rundschau, Be1heft 48 
194 e.v 

10. Ulr1ch Ouch row, Konfl1kt um d1e Okumene' 2 uberar
beltete Auflage, Chr. Ka1ser Verlag, Munchen 1980 

11 Ulrich Ouch row, Okumen1sche Rundschau. Be1helt 48 
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Grimmig wereldbeeld 
Ook Duchrow verwijst naar het jaartal 
1934 en wei als het jaar waarin de Barmer 
Thesen werden opgesteld waarmee het 
protestants kerkelijk verzet tegen Hitler 
werd ingezet. Oat bracht een binnenker
kelijke strijd met zich tegen de zoge
naamde 'Deutsche Christen' die het kruis 
met het hakenkruis 'cobrdineerden'. Zo
iets is ook vandaag gaande aldus Du
chrow.12 

De keuzen zijn nu even eenvoudig als 
toen: namelijk tussen recht en onrecht, Ie
ven en dood, tussen civitas Dei en civitas 
diabo!i. Onze aandacht wordt gevraagd 
voor de oorzaak van onrecht en van dood. 
Die ligt volgens Duchrow in de internatio
nale economische orde. Daardoor is er 
onrecht, oorlog en vernietiging van de 
schepping. De grootste schuld rust op het 
Westerse kapitalisme. De transnationale 
ondernemingen zijn daar het symbool 
van. Zij zijn als zodanig in strijd met Gods 
wil, 13 evenals de internationale ban ken. 
Duchrow kan hierbij Luther als getuige 
aanhalen die de internationale financiers 
van zijn tijd (de Fuggers) aanklaagde. 
Vooral de Derde Wereld heeft onder die 
transnationale ondernemingen te lijden. 
De, niet meer zo actuele, dependentie
theorie volgens welke de verarming in het 
Zuiden verklaard wordt uit de welvaarts
groei van het Noorden, is hierbij het analy
tisr.h richtsnoer. Het gaat dus om de over
treding van het gebod 'Gij zult niet stelen'. 

Bij het vredesvraagstuk is nog iets er
gers aan de hand, volgens Duchrow, na
melijk een feitelijke ontkenning van God 
door hen die massavernietigingswapens 
aan staten ter beschikking stellen. Een be
lijdende kerk moet het verzet daartegen in 
haar credo opnemen (status confessio
nis). Oat streven is volgens Duchrow niet 
gericht op ex-communicatie. Wie het met 
zo'n belijden niet eens is excommuniceert 
zich zelf. Helaas kunnen regionale kerken 
(zoals die in West-Duitsland) zich niet van 
hun politieke en economische context los 
maken. Zij hebben aile belang bij handha-
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ving van de voor hun organisatie voorde
lige status quo. Toch moeten we ons be
vrijden van het 'vriendelijke fascisme' van 
deze tijd, van de machten die al die on
rechtvaardige systemen in stand hou
den.14 Duchrow begint zich hier in de 
eigen overdrijvingen te verslikken. In een 
in 1987 uitgegeven boek kan men mijns 
inziens niet schrijven dat 'we geconfron
teerd worden met het mislukken van ont
wapeningsinspanningen, alsmede met de 
ontwikkeling van nieuwe nucleaire strate
gieen ... de wapenwedloop ... de expan
sie van het militair-industrieel-technolo
gisch complex . . . de steeds sterkere 
structurele afhankelijkheid van de ontwik
kelingslanden ... met voortgaande nu
cleaire proeven die het Ieven vernietigen'. 
Trouwens welke zin heeft de agressieve 
uitspraak dat we te maken hebben met 
een gigantische samenzwering die de 
voortgang van het Ieven en de menselijke 
waardigheid bedreigt en die een rebellie 
is tegen God, de Schepper, de Verlosser 
en Volmaker van aile Ieven' _15 

DeCOU /CSU 
Ouch row weet de opvolgers van de Deut
sche Christen van 1934 nu gemakkelijk 
aan te wijzen. 16 Het zijn uiteraard die kerk
mensen die de vrije markteconomie ver
dedigen zoals in de Verenigde Staten wei 
gebeurt, het zijn de intellectuelen die zich 
van het marxisme hebben afgekeerd en 
het zijn de CDU en de CSU. Nu is op onze 
zusterpartijen, evenals op het CDA zelf, 
best het een en ander aan te merken. 
Vooral de CSU uit zich bedenkelijk als het 
bijvoorbeeld over Zuid-Afrika, Namibia en 
de strijd in Angola gaat. Duchrow ergert 
zich daar terecht aan. Voorts is het inder
daad zo dat wij in Nederland aan de ont-

12 Ulr1ch Ouch row. "Global economy - a confessional is· 
sue for the churches?". herz1ene en engelse u1tgave van 
"Weltwirtschaft heute ·. wee Publ1cit1ans. Geneve 1987 

13 op.cit .. 54 
14. op.c1t., 115. 
15. op.c!t., 216. 
16. op.CJt., 125. 
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wikkelingssamenwerking en de inzet voor 
een rechtvaardige economische wereld
orde een hogere prioriteit toekennen dan 
onze Westduitse zusterpartijen. Maar Du
chrow draaft enorm door als hij de CSU/ 
CDU een gebrek aan verantwoordelijk
heidsbesef voor het milieu toeschrijft. Oat 
is pertinent onwaar. De Duitse christen
democraten liggen op dit punt in Europa 
voorop. En oak hun Oost-politiek is aan
zienlijk humaner dan wat in andere West
europese Ianden wordt aangetroffen. In 
de uitingen van Duchrow openbaart zich 
een ernstige kwaal van hen die 'profe
tisch', van dik hout plan ken zag en. Zij zien 
geen aanknopingspunten voor een dia
loog op basis van gelijkwaardigheid in die 
stromingen die volgens hun sjablonen aan 
de verkeerde kant moeten staan - aan de 
kant van de machten - 'die da oben'. 

Hoewel Duchrows antipathieen vol
strekt duidelijk zijn gaat hij niet zo ver als 
de Nederlandse spreker in Vancouver 
Jan PronkY Die stelt eenvoudig dat het 
enige alternatief voor economisch onrecht 
gelegen is in het vestigen van een interna
tionaal democratisch socialisme. We moe
tenons als christen-democraten goed rea
liseren dat in Vancouver niemand na zo' n 
partij-politieke boodschap in de lach ge
schoten is en dat in de Nederlandse Raad 
van Kerken heel vaak net zo over het CDA 
wordt gesproken als Duchrow dat over 
het CDU pleegt te doen. In de Neder
landse Raad vindt tot heden het werk van 
Duchrow gretiger aftrek dan dat van Von 
Weizsacker. 

Het CDA en het conciliaire proces 
Het hierboven beschreven voornemen 
voor de organisatie van een conciliair pro
ces kan zoals we zagen in verschillende 
vormen gestalte krijgen. Het kan de zo
veelste romantisch-linkse bijeenkomst 
worden, waarbij in het voetspoor van Du
chrow de redding van de wereld wordt ge
zocht in modellen die destijds in het 
Spaans anarchisme bestonden: de vor
ming van kleine produktie-consumptie 

490 

Penscoop 

cobperaties die zich aan de geldecono
mie onttrekken. We kunnen te maken krij
gen met vruchteloze uitroepen als: 'Wij 
verwerpen de huidige economische stel
sels'. In zekere zin zal die uitroep ons niet 
ver genoeg gaan aangezien wij krachtens 
onze inspiratie de gehele zondige wereld, 
inclusief professor Duchrow, het CDA en 
onszelf, onder kritiek behoren te nemen. 
Oat is op zichzelf niets bijzonders. I nteres
santer is te wet en hoe wij na zo' n uitspraak 
in de praktische politiek te werk moeten 
gaan Moeten wij het voorbeeld van de 
'vredeskerken' volgen en ons zoveel mo
gelijk buiten de huidige politiek-economi
sche realiteit plaatsen of moeten we het 
Constantijnse model volgen dat bestaat 
uit het temmen van de machten zoals Ou
ch row stelt?18 Oat Constantijnse model 
wordt gevolgd in de brieven van de Ameri
kaanse bisschoppen over het vredes- en 
bewapeningsvraagstuk en over het vraag
stuk van de economische orde en de ar
moede in de Verenigde Staten. Ook Von 
Weizsacker neigt tot dat laatste. Hij vindt 
bijvoorbeeld dat in een westelijk land con
crete vredespolitiek door een democra
sche gekozen regering gedragen moet 
kunnen worden. 19 Von Weizsacker is een 
in links teleurgesteld man. Met name in 
moreel opzicht heeft hij moeite met de in 
die kringen gangbare strijdmethoden.2o 
Daardoor spreekt hij anders dan Du
chrow. De praktische politicus zal Von 
Weizsacker beter kunnen volgen. 

Een en ander wil niet zeggen dat wij van 
Ouch row niet te leren zouden hebben. Het 
probleem voor een politieke partij met re
geringsverantwoordelijkheid is evenwel 
dat wij nooit zo gemakkelijk kunnen spre
ken over een 'radicale navolging' die elke 

17 Jan Pronk. "Leben 1n Einhe1t- die pol1tische Vorausset· 
zungen am 6kumenischen Real1sat1on e1nes 6kumeni· 
schen Mandats·, Okumemsche Rundschau. Be1heft 48. 
76 e v. 

18 Ulnch Duchrow, 'Global economy' 
19. C. F. von We1zsacker, 'Der Garten des Menschl1chen -

Beitrage zum gesch1chtlichen Anthropolog1e', F1scher 
(Frankfurt am Main 1977) 31 

20 op cit., 87 
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autonomie van het politieke en het econo
mische verwerpt. Het is immers overdui
delijk dat, om de natuur en ook de econo
mie te beheersen, wij de wetmatigheden 
en het proces van onderlinge bernvloe
ding dat daarbinnen plaats vindt goed 
moeten kennen en daarmee rekening 
houden. Leven vanuit inspiratie door de 
H eilige Sch rift betekent niet dat wij structu
ren in natuur en samenleving zouden mo
gen ontkennen, ook niet in hun dynamiek. 
Het probleem met sommige geenga
geerde kerkleiders en hun adviseurs is 
veelal dat zij dit rekening-houden-met be
schouwen als een aanpassing, uit lafheid, 
uit gemakzucht of uit eigenbelang. Binnen 
de Nederlandse christen-democratie ken
nen wlj de uitspraak 'er is geschreven, er 
is geschie'. Oat wil zeggen dat de inspira
tle van de Schrift voorop staat maar dat wij 
evenzeer God als Schepper in de werke
lijkheid tegenkomen. Oat laatste besef ont
breekt in een geschrift als dat van Ou
chrow. 

Naar mijn mening doet het COA en 
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doen christelijke organisaties in het alge
meen er goed aan om het debat over dit 
dieper liggende vraagstuk met de zoge
naamde profetische groepen binnen de 
kerkelijke organisatie aan te gaan. Een 
goede, evangelische gefundeerde visie 
op de werkelijkheid en een daarop geba
seerd politiek en maatschappelijk hande
len en dito kerkelijk spreken is immers van 
het grootste belang. Lichten we de hand 
met de rationaliteit dan gebeuren er onge
lukken, met mensen, in het bijzonder met 
de meest kwetsbaren. Vandaar dat een 
vakkundig meedenkend COA in een con
ciliair proces over vrede, gerechtigheid en 
behoud van de schepping niet kan wor
den gemist 

A.M.O. 
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React1e 

Drs. Coos Huijsen 

CDA en PvdA naar een 
nieuwe consensus? 

We staan voor een nieuwe uitdaging vorm te 
geven aan een ztch snel veranderende samen
leving. Sociaa/-democraten en christen-demo
craten zouden elkaar daarom weer meer open 
moeten tegemoet treden. Huijsen, voorzitter 
van de Arbeiders Gemeenschap der Wood
brookers reageert op de Per/scoop van mei 
1987. 

Soms z1jn publikaties zo waardevol dat ze weer 
andere interessante reacties op roepen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval met het proefschrift 'Phi
lip A. Kohnstamm over democratie' van A.L.R. 
Vermeer, dat van commentaar werd voorzien 
door A.M. Oostlander in Christen Democrati
sche Verkenningen 5/87. In het proefschrift 
van Vermeer komen de persoon en het den ken 
van Kohnstamm helder naar voren. Centraal 
stand bij Kohnstamm de vraag naar het zicht 
op de mens. Dit gold niet aileen als het om het 
gezin en de opvoeding gaat, maar oak als het 
de inrichting van de staat, als het de politiek be
treft. Er is grate overeenkomst tussen het den
ken van Kohnstamm, voor de oorlog onder an
dere voorzitter van de Vrijzinnig-Democrati
sche Bond en van W. Banning, de vooroor
logse Ieider van de religieus-socialistische Ar
beiders Gemeenschap der Woodbrookers. 
Banning werd na de oorlog een van de voor
naamste oprichters van de PvdA. Oak Kohn
stamm zou zich bij deze partij aansluiten. 

Beide mannen waren Nederlands Hervormd 
en voor beide mannen bestond er een hechte 
band tussen levensbeschouwing en politiek 
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In zijn den ken over het personalistisch-socia
lisme werd Banning sterk bel'nvloed door 
Kohnstamm. De centrale probleemstelling bij 
Banning komt overeen met de titel van een van 
ziJn vele publ1katies 'Wat dunkt u van de 
mens?' 

Oostlander nu, s1gnaleert een vaak uiterst ge
ringe afstand tussen de doorbraak-christenen 
die voor de PvdA kozen en de christen-demo
craten. Voorts stelt hij dat de idealen van Ban
ning en Kohnstamm in de PvdA geen kans ge
kregen hebben. lk moet zeggen dat zijn con
clusies me verbaasden en verrasten. 

Zeker Banning en Kohnstamm kunnen syn
thetische figuren genoemd worden die veel 
waarde hechtten aan de harmonie en de dia
loog. Toegegeven, het waren geen staatsso
cialisten. Voor de verschillende maatschappe
lijke geledingen, en knngen zagen ze een 
eigen plaats en een eigen verantwoordelijk
heid. Er is dan oak ruimte biJ hen voor de 'soe
vereiniteit in eigen knng'. In zo verre socialisten 
zich te economisch georienteerd toonden, on
dervonden ze van Banning kritiek. Vanuit hun 
k1jk op de mens veroordeelden personalisten 
zoals Banning en Kohnstamm colleclivisme en 
individualisme. De mens werd altijd gezien als 
mens in gemeenschap, als een sociaal verant
woordelijke persoon en ongetwijfeld waren ze 
in deze opvattingen over de menselijke per
soon bijbels gel'nspireerd. 

Juist vanuit deze zelfde bijbelse inspiralie en 
vanuit een nuchtere analyse van de maat-
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schappij bekntiseerden ze het kapitalisme 
scherp en pleitten ze voor structurele hervor
mingen van de samenleving. Kolonialisme, mi
lltansme en overdreven nationalisme waren 
voor hen een gruwel, terwijl de gedachte van 
de anti-these een politieke indeling in christe
lijke en niet-christelijke partljen, door hen princl
pieel afgewezen werd. 

Progressieve politiek 
Een en ander illustreert de duidelijke keuze van 
Banning c.s. voor een progressieve politiek. 
N1et voor niets stelt Banning 'Wij aanvaardden 
de concrete arbeidersbeweging in de vormen 
van pol1tieke partlj en vakbeweging zowel in 
haar verwerpen van de gegeven kapltalisti
sche orde als 1n haar streven naar socialisti
sche beg1nselen van ordening'. 1 A Is Oostlan
der overeenkomsten s1gnaleert tussen het 
chr1sten-democratische gedachtengoed en de 
1dealen van de personalistische social1sten 
dient hiJ dit wei voor ogen te houden. 

Een d1aloog vraagt van de gesprekspartners 
het streven naar een zekere obJectivllelt, het 
pogen de ander te verstaan en de bere1dhe1d 
z1chzelf kritisch te bez1en. Daarom wil ik niet 
ontkennen dat de ontwikkelingen binnen het 
democrat1sch social1sme van de laatste tw1nt1g 
Jaar lang niet altijd in de IIJn lagen van de vroe
gere personalistisch soc1alisten. 

Het beginselprogramma van de PvdA van 
1977 was vergeleken met dat van 1959 minder 
personalistisch gekleurd en de polarisat1e tac
tiek zou Banning n1et enthousiast gemaakt 
hebben 

Maar nu enkele kantteken1ngen: In de eerste 
plaats deze Zijn er 1n een partiJ niet vaker te
gengestelde geluiden waarneembaar, d1e wis
selend 1n kracht toe- en afnemen. De architec
tonlsche krit1ek op de samenleving die Kuyper 
zo kernachtig onder woorden bracht, wordt 
loch ook niet door aile christen-democraten 
even krachtig nagesproken? Vonden vervol
gens niet allerlei behoudende confessionelen 
spoed1g na de oorlog het sociale beleid dat de 
personalist1sche PvdA Bann1ng en Kohn
stamm propageerde niet veel te ver gaan? 

In 1950 toen de versch1llen tussen arm en riJk in 
ons land beslist nog onaanvaardbaar groot wa
ren, sprak het KVP-kamerl1d Lucas al van 'een 
dodende vervlakk1ng en nivellering' 2 

De bedoeling van een en ander IS n1et om 
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oude koeien uit de sloot te halen, maar om te 
doen beseffen dat we in de lijn van Banning en 
Kohnstamm beter kunnen proberen de tegen
stander open tegemoet te treden als deze nog 
1n functie is en de ideeen zo posit1ef mogelijk te 
waarderen op het moment dat deze nog ac
tueel zijn. Banning stelde tenslotte immers al 
dat we een stroming moeten beoordelen aan 
de hand van haar beste ideeen en haar beste 
representanten d1e ze Ievert. 

De 'zorgzame samenleving' 
Pess1misten in progressieve kring zullen moge
lljk de christen-democratische-gedachte van 
een 'zorgzame samenlev1ng'. wiJzend op het 
hu1dige regeringsbeleid, afdoen als een bezu1-
n1gingssmoes. Met zo'n verhaal kunnen neo
conservatieven immers alsnog de verworven
heden van de naoorlogse verzorg1ngsstaat on
gedaan maken. Anderen zullen afwijzend 
staan tegenover de gedachte van de 'zorg
zame samenleving' omdat ze menen dat hler
mee op paternalistische w1jze mensen een be
paald leefpatroon opgelegd knjgen. Weer an
deren zullen er op wiJzen dat dlt christen-demo
cratische ideaal gebaseerd is op een foute ana
lyse van de maatschappelijke ontwikkel1ngen. 
Er zou te veel van u1tgegaan worden dat men 
ZIJn persoonlijke verantwoordel1jkheid voor 
z1chzelf, de z1jnen en de naasten IS gaan veron
achtzamen door de groe1ende rol van de staat. 
Te we1nig zou er beseft worden dat de staat 
ju1st een belangrijkere rol moest gaan spelen 
omdat ten gevolge van de industriele ontwikke
lingen allerlei oude verbanden en gewoonten 
weggevallen waren. Tenslotte is er nog een kri
tiek op het christen-democratisch denken, d1e 
er op neer komt dat de verschuiving in allerle1 
normen te veel gezien wordt als een puur ethi
sche zaak en te we1nig gerelateerd wordt aan 
de maatschappelljke ontwikkelingen. Los van 
deze krit1sche kanttekeningen hebben sociaal
democraten en christen-democraten elkaar op 
dit geb1ed echter meer te vertellen. 

In de eerste plaats ziJn de 'zorgzame samen
leving' en de oude socialistische gemeen
schapsgedachte, beide ethische noties. 

In de tweede plaats zijn er de laatste jaren 
meerdere publikatles verschenen waaruit blijkt 
dat er ook soc1aal-democraten z1jn die menen 

1 W Bannrng. Terugb/1k en perspeclief (Baarn 1972) 38 
2 F.J.F M Duynstee De kabmetsformatJes, 1964-1965 

(Oeventer 1966) 34 
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dat de mogelijkheden van de staat beperkt zijn, 
dat ook andere verbanden hun eigen funclie 
en waarde hebben en dat men in een samenle
ving een appel op het persoonlijke geweten en 
het persoonlijke init1atief moet blijven doen3 

Mijns inziens hangt de uiteindelijke waarde 
van het CDA-verhaal over de 'zorgzame sa
menlevlng' af van het vervolg. Als het CDA 
vorm wil geven aan de maatschappiJ van mor
gen dan dlent daarover een brede consensus 
te groe1en. Die brede consensus over zoiets als 
een 'zorgzame samenleving' krijgt het nooit 
met de VVD. 

In de eerste plaats IS de VVD daarvoor te 
kle1n. Oat wordt een krappe consensus; dus 
geen consensus. In de tweede plaats legt de 
VVD nadruk op het indiv1du en n1et op de ge
meenschapsgedachte Zeker, met de VVD is 
prima de rol van de overhe1d terug te dringen 
en bezu1nigen zeggen ze graag te doen. Maar 
als men v1a een brede consensus vorm w1l ge
ven aan een samenleving, waarin men oog 
bliJft houden voor de zwakkeren dat wil zeggen 
waar men zorgzaam voor elkaar is, dan kan 
men zich beter nchten op een zich heronente
rende PvdA. Dan zal er natuurl1jk n1et een 
'zorgzame samenleving' ontstaan prec1es zo
als CDA voor ogen heeft. Pol1tiek is alt1jd een 
kwestie van geven en nemen. Maar de inbreng 
van christen-democraten zal, als men beide de 
eigen uitgangspunten serieus neemt, een we
zenlijke plaats geven aan de gemeenschaps
gedachte of anders gezegd aan het Ieven in sa
menlevingsverbanden en de zorg voor de an
der. Het ontstaan van een nieuwe consensus 
over de richt1ng waarin de maatschappij z1ch 
dient te ontwikkelen, vraagt enige tijd. In deja
ren dertig raakte men biJ de katholieken en 
chnstelijk-historischen wat uitgekeken op het 
economische, neo-liberalisme van Colijn. Men 
zag meer en meer een rol weggelegd voor de 
staat in het economische en sociale Ieven. Bij 
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de SOAP zien we hetzelfde met het ontstaan 
van het zogenaamde 'Plan van het arbeid' en 
het streven naar ordening via functionele ver
banden. Dit laatste ging eveneens meer in de 
richting van de confessionelen. Uiteindelijk 
mondde dit uit 1n de gedachte van de PBO, de 
Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisat1e en in de 
acceptat1e van meer overheidsingrijpen. Er 
ontstond een consensus die paste bij de naoor
logse wederopbouwtijd en die een peri ode van 
stab1ele samenwerking tussen sociaal-demo
craten en christen-democraten mogelijk maak
ten. 

We staan voor een nieuwe uitdaging vorm te 
geven aan een zich snel veranderende samen
leving. Het lijkt me zinnig als soclaal-democra
ten en christen-democraten de naoorlogse pe
riode nog eens in herinnering nemen en elkaar 
open tegemoet treden. Wie weet hebben ze el
kaar meer te vertellen dan wederzijds vooroor
delen doen vermoedenl De religieus-socialisti
sche Arbeiders Gemeenschap der Woodbroo
kers organiseerde daarom 17 oktober jongstle
den te Bentveld een conferentie metals thema 
'De PvdA en de zorgzame samenleving'. 

3. Paul Kalma. De :1/us:e van de democrat:sche staat. De
venter 1982 
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Technologie in een 
verantwoordelijke samenleving 
Publicatie van het Wetenschappelijke lnstituut voor het CDA 

Technologie en technologiebeleid 
staan in de belangstelling. De discussie 
beperkt zich echter veelal tot de 
economische aspecten en de vergroting 
van het innoverend vermogen van het 
Nederlandse bedrijfsleven. 
Het inzicht groeit dat technologie in een 
bredere maatschappelijke context moet 
worden gezien. De technologische 
ontwikkeling doortrekt immers aile 
vezels van de samenleving. Dit rapport 
beziet technologie in samenhang met 
maatschappij. economie, cultuur en 
politiek. 

Het rapport voert een pleidooi voor 
vermaatschappelijking op technologisch 
gebied: meer verantwoordelijkheden 
voor sociale partners, milieu·, 
consumenten·, werknerners· en andere 
organisaties. De technologische 
vernieuwing dient niet tegemoet 
getreden te worden met steeds nieuwe 
overheids(stimulerings)regelingen, maar 
juist met een uitbouw van netwerk· 
structuren, die de samenwerking tussen 
universiteiten, ondernemingen, 
maatschappelijke organisaties enz. 
versterken. · 
Het rapport beschrijft de huidige 
technologische ontwikkeling, geeft een 
schets van een christen-democratische 
visie op technologie en bevat een 
aanduiding van de verantwoordelijkheden 
van de overheid en de georganiseerde 
samenleving. In de beleidsaanbevelingen 
wordt onder andere een pleidooi gevoerd 
om het huidige subsidiestelsel en de 
bestaande institutionele voorzieningen te 
vervangen door een stelsel dat beter past 
bij een verantwoordelijke samenleving. 

lng., 139 pag.,/18,
ISBN 9036800579 

Belt u voor uw rechtstreekse bestelling 
bij de uitgever Libresso: 05 700-33155. 

Oak verkriJgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN LOG HUM SLATERUS 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 



Pyttersen's Nederlandse 
AI manak 198 7 

Van oudsher de wegwijzer in 
maatschappelijk Nederland. Bron 
van de meest actuele informatie over 
onder andere verenigingen en 
stichtingen, gemeentelijke en 
rijksoverheid, instellingen van 
beroeps- en bedrijfsleven, kamers 
van koophandel, onderwijsinstellin
gen en ziekenhuizen. 

Met meer dan 15.000 
overzichtelijk gerangschikte 
adressen en ruim 55.000 persoons
namen. 

Bij elk adres bovendien nog telefoon
nummer(s) en essentiele gegevens 
over doe I, functie en activiteit van de 
organisatie, namen van bestuurs- en 
stafleden, ambtenaren, publikaties 
en dergelijke. 

De overzichtelijke inhouds
opgave en het uitgebreide alfabeti
sche register wijzen snel en trefzeker 
de weg door de Pyttersen. Bovendien 
onderscheidt de editie '87 zich van 
eerdere uitgaven doordat voor het 
eerst gebruik is gemaakt van de 
mogelijkheden voor geautomatiseer
de gegevensverwerking. Dat heeft 
geleid tot een optimale systematiek 
in opzet en rubricering. Met de 
Pyttersen '87 vindt u dus nog 
eenvoudiger uw weg te midden 
van de talrijke organisaties van 
maatschappelijk Nederland. 

912 pag.J 127,50/Bfr. 2550 
ISBN 9036800196 

Belt u voor uw rechtstreekse 
bestelling bij de uitgever Libresso: 
05700-33155; in Belgie Distybo: 
03-3256880. 

Ook verkrijgbaar via de boekhandel. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

VAN LOG HUM SLATERUS 
Wetenschappelijke Postbus 23 

uitgeverij 7400 GA Deventer 
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Column 

Dr. JWA van Dijk 

Kinderen zijn ons 
een zorg 

De partlj zal de komende maanden hope
lijk flink discussieren over de inhoud en 
concretisering van ons CDA-denken voor 
de jaren negentig. We wlllen bouwen aan 
een verantwoordelijke samenleving; niet 
enkel panelen verschuiven. 

Een programma van eisen hebben we 
al wei in ons hoofd; het bestek en de 
bouwtekeningen moeten nog ontworpen 
worden. Wie dus prijs stelt op een gebouw 
waarin hij/ziJ zich thuis zal kunnen voelen, 
krijgt de komende maanden de tijd bouw
stenen aan te dragen. Bijvoorbeeld bouw
stenen over hoe ktnderen ons een zorg 
zullen zijn. 

In de discussienotie over de verantwoor
delijke samenleving wordt er onder meer 
voor gepleit 'het beleid te richten op gun
stige omstandigheden waaronder kinde
ren kunnen opgroeien'. Daarbij gaan de 
opstellers van de nota er ten eerste vanuit 
dat de zorg van kinderen pnma1r een zaak 
is van de ouders en het kind behoort te 
kunnen opgroeien onder voortdurende 
zorg en verantwoordel1jkheid van ouders. 
Ten tweede wordt een evenw1chtiger ver
deling van bestuurliJke en zorgtaken over 
mannen en vrouwen bepleit en gestreefd 
naar een meer gelijke deelname aan de 
arbeidsmarkt door mannen en vrouwen. 
De vraag njst nu of b1j een toenemende 
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participatie van vrouwen op de arbeids
markt en van mannen in de verzorging en 
opvoeding van kinderen ook de samenle
v·mg nieuwe taken op Z1ch neemt. Taken 
die tot uitdrukking komen in opvoedings
ondersteunende voorzieningen die ver
antwoord ouderschap mogelijk maken. 
Hoe kan de verantwoordelijke samenle
ving die we willen opbouwen zich als een 
'kindvriendelijke samenleving' manifeste
ren? Oat is een van de vragen die het par
tijbestuur aan ons allen voorlegt. 

Kinderen brengen onvermijdelijk vele 
kosten met zich mee. Laten we als uit
gangspunt blijven vasthouden dat de wel
vaartspositie van een gezin met kinderen 
op ongeveer gelijk niveau blijft als dat van 
samenlevingsverbanden zonder kinde
ren. Kinderen maken de continufteit van 
onze samenleving mogelijk en zijn aileen 
om die reden al een zorg van de gemeen
schap. Gelijkwaardige draagkracht van 
gezinnen met en gezinnen zonder kinde
ren streven we in ons land onder meer na 
via fiscale instrumenten (belastingvrije 
som, oudertoeslag, buitengewone lasten
aftrek) en de kinderbijslag in de steer van 
de inkomensoverdrachten. Kinderen zijn 
nu nog gratis meeverzekerd in het zieken
fonds, maar wellicht niet lang meer als de 
adviezen van de Commissie-Dekker over 
de gezondheidszorg worden ingevoerd. 
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Wie even over de nationale grens heen 
kijkt, kan niet anders dan constateren dat 
ons in naam zo 'gezinsdenkend' vader
land erg weinig overheeft voor samenle
vingsverbanden met kinderen. 1 Wellicht 
dat we van onze buren nog wat bouwste
nen voor een kindvriendelijker samenle
ving kunnen importeren. 

* De kinderb1js!ag in ons land steekt 
zeer mager af bij Ianden als Belgie, Frank
rijk en Zweden. We zouden ons moeten af
vragen of we niet dienen te streven naar 
een kostendekkende kinderbijslag voor 
de eerste kosten van levensonderhoud 
voor kinderen. Zeker op minimum-niveau 
IS het verzorgen en opvoeden van kinde
ren nauwelijks mogelijk. 

* Ouderschapsregelingen als tweede 
bouwsteen. De huidige regelingen rond 
zwangerschap en bevalling geven de 
vrouw recht op twaalf weken verlof met 
behoud van loon. Deze moederschaps
regeling is 1n tijd veel te kort en in uitge
keerde 100% ziektegeld wei Iicht te ru1m 
bemeten. We zouden ons voorts kunnen 
spiegelen aan ouderschapsregelingen 
waar vrouwen en mannen gebruik van 
kunnen maken. Zo kent men in Duitsland 
de Erziehungsurlaub waarb1j gedurende 
tien maanden lang een uitkering van een 
kleine 700 gulden wordt gegeven aan de 
verzorgende ouder die niet werkt. In Zwe
den kan vader of moeder zelfs een jaar 
lang de zorg voor het geboren kind op 
z1ch nemen tegen een uitkering van 90% 
van het loon. Tot het achtste levensjaar 
van het kind bestaat er zelfs recht op afwe
zigheid van bijvoorbeeld een dag per 
week. 

* Kinderverlofdagen bij ziekte van 
kroost of verzorgers kennen we 1n Neder
land eigenlijk niet. Wie zich verantwoorde
ltjk voelt voor zijn zieke kinderen zal zich
zelf misschien ziek melden of afhankelijk 
zijn van goedwillende coli ega's. In Zweden 
bestaat de mogelljkheid hiervoor maxi
maal 60 dagen per jaar afwezig te zljn op 
het werk terwijl 90% van het loon wordt 
doorbetaald. 
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* Kmderopvang is niet aileen voor 
ouders die werk buitenshuis en de zorg 
voor kinderen willen combineren wense
ltjk. Ook niet-werkende ouders zijn actief in 
de samenleving en voor kinderen is de 
kinderopvang bij de voortgezette gezins
verdunning een ontmoetingsplaats voor 
speelkameraadjes. 

Van de kinderen die gebruik maken van 
kinderopvang wordt bijna tweederde op
gevangen in het zogenaamde niet-otticie
le, informele c1rcuit. Zo'n 65.000 kinderen 
(27% van aile 0-12 jarigen) vindt opvang 
bij buren, familie, gastouders of prive-op
vang.2 De samenleving vindt blijkbaar 
haar e1gen weg. De vraag rijst wei hoe JUist 
ook op de arbeidsplek zelf kinderopvang
voorzieningen gestimuleerd kunnen wor
den. Werkgevers en werknemers zullen 
dit tot onderwerp van het arbetdsvoor
waardenoverleg moeten maken. De Ne
derlandse overheid zou zich nog eens 
moeten bezinnen op de fiscale behande
lmg van de kosten voor kinderopvang. 
* Peetouderschap is in onze partij, vooral 
onder de rooms katholieke aanl1ang, 
geen onbekend verschijnsel. Het zou een 
goede zaak zijn dit oude gebruik nieuwe 
inhoud te geven. Ouders kunnen biJ de 
geboorte van hun kind een of twee perso
nen vragen zich gedeelteliJk medeverant
woordelijk te voelen voor het welzijn van 
het kind. Deze peters of meters kunnen 
ouders ondersteunen b1j de opvoedmg 
maar vooral voor k1nderen een soort ver
trouwenspersoon en pleitbezorger wor
den. Gezinsconflicten, echtscheiding, kin
dermishandeling en andere probleemsi
tuaties kan het kind bespreken; niet direct 
met een incidentele hulpverlener maar 
met 1emand d1e zich op meer structurele 
wiJze biJ het welz1jn van k1nd en gezin be
trokken voelt. Sommige ouders leggen dit 

1 Br:g;tte N11land K;nderen en Oraagkracht een ;nternat;o
na!e vergel;jk;ng. CNV-oubl1kat,e 1987 

2 Raad voor het Jeugdbele d. Opvoed1ng ondersteuncJ. 
be!eldsadv,es over de maatschappei;Jke medeverant· 
woorcJe/;jkhe;d voor )Onge k;nderen. 1986 
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nu al notarieel vast Verantwoordelijk
heidsbeleving aan de basis van de sa
menleving. 

Zomaar een paar bouwstenen als bij
drage aan het antwoord op de vraag van 
het partijbestuur hoe de verantwoordelijke 
samenleving zich als een kindvriendelijke 
samenleving kan gaan manifesteren. Wel
licht zijn er nog talrijke aan toe te voegen. 
Voorbeelden die Iaten zien hoe in de 
gezins- of familiesituatie, in het bedrijf of 
op school, binnen de gemeente, provincie 

Cllr,sten Dernocrat,sclle Verkenn ngen 12187 

of het Rijk vorm gegeven kan worden aan 
een breed gedragen onderlinge betrok
kenheid van mensen op elkaar. Van die 
voorbeelden moeten we het in de partijpo
lttieke discussie nu juist hebben; sterker 
nog we snakken er naar. 
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Soc1aal-cultureel 

Dr_ J.P. Verhoogt 

Crisis en kritiek der 
verzorgingsstaat 
De politieke relevantie van het 
maatschappelijke middenveld 

Voor de instandhouding van de democra
tische rechtsstaat is versterking van het 
morele maatschappelijk middenveld een 
levensvoorwaarde. Door bureaucratise
ring van grate ondernemingen, maat
schappe!Jjke organisaties en de verzor
gingsstaat zeit zullen burgers steeds meer 
onmacht ervaren om in hun Ieven veran
dering te brengen. 

De Nederlandse verzorgingsstaat ken
merkt zich, aldus Schnabel door 'nieuwe 
verhoudingen tussen burger en staat' .1 

Oat is het gevolg, volgens een veelvuldig 
terugkerende gedachte in het verzor
gingsstaatdebat, van veranderingen in de 
positie van het zogenaamde maatschap
pelijke middenveld dat zich tussen burger 
en staat bevindt. Nu bestaat er over de 
aard van dat middenveld en dus ook over 
de veranderingen die hier gaande zijn 
geen eenstemmigheid. 

Van Doorn spreekt over de 'verzor
gingsmaatschappij' als het 'maatschap
pelijk middenveld' tussen staat en burger. 
De kern van dat middenveld wordt val
gens hem uitgemaakt door 'de wereld van 
de dienstverlenende instituties'. De crisis 
der verzorgingsstaat bestaat voor Van 
Doorn dan daarin dat dat middenveld 're
latief autonoom' is geworden, zodanig dat 
de overheid er weinig greep op heeft en 
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de burger zich er afhankelijk van weet.2 
Schuyt heeft die afhankelijkheid van de 
burger nader bepaald. Hij wijst in dit ver
band op de discrepantie tussen het 
rechtskarakter van de verzorging en de 
ervaring van het gunstkarakter ervan bij 
degenen die er gebruik van maken. Het 
betekent dat de begunstigden in een af
hankelijkheidsverhouding blijven verke
ren3 

Als Van Doorn de aandacht vestigt op 
de verzelfstandiging van de 'wereld van 
de dienstverlenende instituties' is het dui
delijk dat hij het over het moderne maat
schappelijke middenveld heeft. Nu is dat 
middenveld niet tot die dienstverlenende 
instituties beperkt. De verzelfstandiging 
van het moderne maatschappelijk mid
denveld manifesteerde zich reeds eerder 

Dr. J.P. Verhoogt (1939) 1s als un1versita1r docent verbonden 
aan de vakgroepen soc1olog1e en pol1t1cologle van de Vri1e 
Un1vers1te1t te Amsterdam 

1 P. Schnabel. 'N1euwe verhoud1ngen tussen burger en 
staat'. Ph A I den burg (red). De nadagen van de verzor
g1ngsstaat Kansen en perspect1even voor morgen (Am
sterdam 1983), 25-67. 

2 J A.A. van Doorn, 'De verzorglngsmaatschappiJ 1n de 
praktijk', J.AA van Doorn en C J.M. Schuyt (red), De 
stagnerende verzorg1ngsstaat (Meppel 1982), 17-4 7. 

3 C.J.M. Schuyt, 'Het rechtskarakter van de verzorg1ngs
staat, C J.M Schuyt, Tussen macht en moraal Over de 
plaats van het recht 1n verzorgmgsstaat en democrat1e 
(Alphen aan den R11n 1983) 203-220 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 12/87 

s 

c 



Soc1aal-cultureel 

in de grate invloed die managers en orga
nisatiedeskundigen 1n de samenleving 
verwierven. We komen daarop terug. 

Waar Van Doorn de crisis der verzor
gingsstaat verbindt met een verzelfstan
digd 'eigenmachtig' middenveld, spreekt 
ZiJderveld over die crisis in termen van 
een 'uitholling' van het maatschappelijke 
middenveld. Maar hij heeft dan ook een 
ander, of een andere sector, van het mid
denveld op het oog. Zijderveld heeft het 
over het zgn. traditionele normatlef-institu
tionele m1ddenveld gezin, kerk, de zgn. 
verzuilde organisaties en zijn stellmg is dat 
dat middenveld in de verzorgingsstaat 
aan sterke erosie onderhevig is. Zander 
echter een normatief-inst1tutioneel mid
denveld, waarop de private en publieke 
sferen met elkaar in contact blijven, wordt 
de overheid een abstracte instelling en 
worden de burgers tot een losse verzame
ling atomistische 1nd1viduen. Zij worden 
daardoor ontvankelijk voor anti-parlemen
taire bewegingen. d1e een bedreiging 
voor de democrat1e vormen 4 

Van Doorn en Zijderveld vertegenwoor
digen twee verschillende visies op de hui
dlge verzorgingsstaat. Kortweg gety
peerd gaat het biJ Van Doorn om een ana
lyse van de crisis der verzorgingsstaat en 
biJ Zijderveld om een normatleve kritiek op 
de verzorgmgsstaat. Waarm ligt het ver
schll'? 

Allereerst dient te worden nagegaan 
wat Van Doorn eigenlijk bedoeld als hij 
van een crisis der verzorgmgsstaat 
spreekt. Schnabel he eft erop gewezen dat 
het begnp 'crisis' nooit u1tslu1tend op een 
objectleve maatschappelijke ontwikkeling 
kan slaan. Wil er van een crisis kunnen 
worden gesproken dan d1ent die ontwlk
kelmg tevens als een actuele bedreiging 
voor het bestaan te worden ervaren. 'Niet 
de verandering zelf. hoe totaal ook. 1s dus 
de cnsis. maar de reactle op de verande
nng. wanneer die verandenng althans als 
een fundamentele bedreiging van de ge
deelde maatschappelljke orde wordt ge
voeld'5 Als Van Doorn van een cris1s der 
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verzorgingsstaat spreekt omdat zich een 
'verzelfstandiging der dienstverlenende 
instituties' voordoet, is dat dus niet ade
quaat zolang niet duidelijk is of en door 
wie die verzelfstandiging als een bedrei
ging wordt ervaren. Van belang is daarom 
zijn opmerking dat het de 'economische 
stagnatie' is die het probleem van die ver
zellstandiging zichtbaar heeft gemaakt. 
Vanwege die stagnatie is namelijk het als 
maar UltdiJende aanbod der voorzienin
gen onbetaalbaar geworden en moet het 
worden ingeperkt. Oat betekent voor de
genen die daardoor getrolfen worden een 
acute bedre1ging van het bestaan het
geen zich dan uit in 'gevoelens van onbil
lijke behandeling' en 'kritiek op wat men 
een onrechtvaardige inrichting der sa
menleving acht'. In het bovenstaande ligt 
besloten dat het in Ieite in relatie tot het on
betaalbaar worden van de 'verzelfstan
digde' verzorging is dat Van Doorn van 
een crisis der verzorgingsstaat spreekt. 

Tegenover Van Doorns analyse van de 
crisis der verzorgingsstaat stelt Zijderveld 
de verzorgingsstaat onder normatieve kri
tiek. In Zijdervelds visie ligt besloten dat de 
verzorgingsstaat oak toen zij nag volop in 
haar welvarende op- en uitbouwfase ver
keerde, buiten het beset van haar burgers 
om, de grondslagen van de Nederlandse 
staat als democratische rechtsstaat aan
tastte. Van deze staatsvorm heeft Donner 
gezegd dat haar kracht en essentie ligt in 
haar zelf-beperking. Ze garandeert deal
gemene en formele grondregels waaron
der de burgers volgens hun morele over
tuiging hun persoonlijke en maatschappe
lijke Ieven kunnen 1nr1chten 6 Inherent aan 

4 A C ZIJderveld Transformat1e van de verzorgmgsstaar 
Ph A I den burg (red) De nadagen van de verzorgtngs
staat Kansen en perspeclieven voor morgen (Amster
dam 1983) 195-224 

5 P Schnabel. 'De crts1s 1n de verzorg1ngsstaat als soc.olo
CJISch probleem en als probleem voor soc1ologen·. P 
Thoenes e a . De cns:s als wtdag1ng Opstellen over he
clen en toekomst van de verzorgmgsstaat (Amsterdam 
1984)2951 

6 A M Donner De ontw1kkelmg van het democrat1sch 
den ken J.J A. Thomassen (red). Democrat1e. theoneen 
prakliJk (Alphen aan den RIJniBrussel 1981) 14-46 
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deze conceptie der democratische rechts
staat is daarmee de idee dat de mens zich 
in ziJn persoonlijke en maatschappelijke 
handelen primair op waarden en normen 
dient te orienteren. Daarmee is niet ge
zegd dat in dat handelen geen belangen 
en gevoelens een rol spelen of mogen 
spelen, maar deze dienen vanuit die orien
tatie op waarden en normen een richting 
en grens te worden toegekend. Vanuit 
deze conceptie der democratische rechts
staat komt aan het normatief-institutionele 
middenveld, waar die normen worden 
gesteld en overgedragen, een cruciale 
betekenis toe. Voor het politiek handelen, 
gericht op machtsvorming ter be'i'nvloe
ding van het overheidsbeleid, is de veran
kering in een vitaal normatief-institutioneel 
middenveld namelijk essentieel. Vanu1t 
een zodanig middenveld wordt immers 
niet aileen zin en richting aan het actuele 
politieke handelen gegeven. Een zodanig 
normatief-institutioneel middenveld ver
vult tegelijk een principiele politieke tunc
tie voor instandhouding der democrati
sche rechtsstaat. Het vormt namelijk een 
intermediair en buffer tussen burgers 
enerzijds en politiek en overheid ander
zijds; het verbindt hen beide en houdt hen 
op hun grondwettelijk bedoelde plaats. 

Het laat zich verstaan dat men vanuit de 
twee invalshoeken van Van Doorn en Zij
derveld tot verschillende opvattingen 
komt omtrent de weg die thans met de ver
zorgingsstaat moet worden ingeslagen. 
Om de implicaties daarvan te kunnen 
overzien dient de geschiedenis van dena
oorlogse Nederlandse verzorgingsstaat, 
op basis van het vele dat daarover reeds 
geschreven is, opnieuw te worden bezien. 
Met name dienen de ontwikkelingen op 
het maatschappelijk middenveld nader te 
worden onderzocht. Daaraan is het groot
ste gedeelte van deze bijdrage gewijd. 

Hierbij kan nog het volgende worden 
aangetekend. Van aile wetenschappen 
heeft vooral de moderne sociologie de 
bouwstenen voor de op- en uitbouw der 
verzorgingsstaat aangedragen. De ratio-
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naliser1ng of modernisering van de naoor
logse Nederlandse samenleving, waarop 
alles wat we in het alledaagse Ieven als 
vooruitgang ervaren steunt, voltrekt zich 
in hoge mate als een proces van toene
mende 'sociologisering'. Nu Iaten zich 
binnen die moderne sociologie een aantal 
varianten onderscheiden die elk terug
gaan op een der klassieken der sociolo
gie: Marx, Durkheim en Weber? De twee 
eerstgenoemden staan voor twee sterk 
praktisch georienteerde soc1ologieen: 
Marx voor een praktisch-politieke en Durk
heim, via de omweg van het Amerikaanse 
pragmatisch georienteerde functionalis
me, voor een praktisch-instrumentele so
ciologie. Beide sociologieen zijn op mate
rialistisch georienteerde filosofische voor
onderstellingen gefundeerd de eerste op 
die van historisch materialisme, de 
tweede op die van het biologisch evolutio
nisme. Oat laat zich aan die sociologieen 
niet meer direct aflezen, maar het geeft 
aan beide sociologieen een verhalen dy
namiek. Mits krachtig vanuit geldende 
morele overtuigingen bij de hand gena
men en in toom gehouden Iaten deze so
ciologieen zich voor zinvolle maatschap
pelijke rationaliserings- of modernise
ringsprocessen inzetten. Oat verandert 
naarmate dergelijke overtuigingen aan 
geldingskracht inboeten en mens en sa
menleving aan materiele en/of emotionele 
behoeftenbevrediging het primaat gaan 
toekennen. Dan wordt de weg vrijge
maakt voor een verregaande sociologi
sche rationalisering der samenleving om
dat daarvoor dan de natuurlijke condities 
geschapen zijn. Vergeleken met Marx en 
Durkheim neemt Weber een andere posi
tie in. Het is volgens Weber namelijk niet 
de primaire taak van de socioloog de sa
menleving te veranderen. De socioloog 
dient in de eerste plaats te analyseren on
der welke voorwaarden de samenleving 

7 A Grddens. Capitalism and modern soCial theory an 
analys1s of the wntmgs of Marx Durkhe1m and Max We
ber. Landen 1971 
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zich ontwikkelt zoals ze zich ontwikkelt. 
Voor Weber betekende dat een analyse 
van de gevolgen van het omvattende ra
tlonaliserings-, respectievelijk bureaucrati
seringsproces dat de Westerse samenle
ving in de greep heeft. De moderne socio
logie heeft beurtelings haar referentiepunt 
bij deze klassieken gekozen. Waar ze op 
het denken in en over de verzorgingsstaat 
zulk een stempel heeft gedrukt, kunnen 
korte referenties naar de sociologie aan 
het 1nzicht in de verzorgingsstaat bijdra
gen. 

Herstel en vernieuwing 
De Tweede Wereldoorlog bracht een 
grondige aantasting teweeg van de eco
nomisch-industriele infra-structuur van de 
Nederlandse samenleving. Daartegen
over was er in sociaal-cultureel opzicht 
een hoge mate van continu1teit. Teken 
daarvan was de 'herzuiling' van de naoor
logse Nederlandse samenleving.s 

Wat betekende deze 'herzuiling' voor 
de periode van herstel en de daarop vol
gende opbouw der Nederlandse verzor
gingsstaat? Opmerkelijk 1s dat de sociaal
wetenschappelijke interpretatie van de rol 
der 'verzuiling' in de Nederlandse samen
leving een sterk politieke inslag heeft en 
wei in twee opzichten. Niet aileen heeft 
vooral de verzuiling op het terrein der poli
tiek centraal gestaan. Ook tendeert men 
(daardoor?) naar een eenzijdige politieke 
interpretatie van de verzuiling in het maat
schappelijk Ieven in het algemeen, in zo
verre het accent ook daarin vooral word! 
gelegd op de machts- en organisatiestruc
turen waarin de verzuiling zich mani
festeert. 

Voor wat betreft het eerste zijn vooral de 
analyses van Lijphart en Daalder toonzet
tend geweest. Vanuit hun politicologische 
invalshoek ging hun aandacht vooral uit 
naar de interne machtsstructuur binnen 
verzuilde politieke partijen. Zij schetsen 
het beeld van een betrekkelijk kleine 
machtselite en een massa lijdelijke volge
lingen9 Adriaansens trekt deze interpre-
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tatie als het ware door. Het verschijnsel 
der verzuiling betekent voor hem dat de 
naoorlogse Nederlandse samenleving in 
het algemeen uiteen vie! in verticaal of hier
archisch gestructureerde segmenten. 
Van een horizontale integratie der Neder
landse samenleving was daarom nauwe
lijks sprake. 1o Nu kan, wanneer men haar 
enkel naar haar formele structuur beziet, 
de verzuiling aldus ge1nterpreteerd wor
den. Ook zijn er tendensen in de naoor
logse Nederlandse samenleving aanwijs
baar, waarin de verzuiling tot het !outer in 
stand houden van de bestaande (ver
zuilde) machtsstructuren ge- of verworden 
is. Maar men verliest het zicht op de so
ciaal-culturele en ook politieke betekenis 
der verzuiling wanneer men haar eenzij
dig vanuit deze invalshoek beziet. 

Een realistischer uitgangspunt lijkt het 
om in termen van Zijderveld vast te stellen 
dat de Nederlandse samenleving voor, en 
latent gedurende, de Tweede Wereldoor
log haar integratie vooral vindt in een tradi
tioneel in dit geval verzuild normatief-insti
tutioneel middenveld. Oat betekent niet 
dat het gehele middenveld institutioneel 
van karakter is, maar wei dat instituties er 
de kern van uitmaken. Met instituties wor
den hier dan met name die verbanden be
doeld alwaar, op basis van hierarchische 
gezagsverhoudingen, concreet-histori
sche waarden en normen van christelijke 
signatuur aan volgende generaties wor
den overgedragen. Centraal staan hier 
gezin, school en kerk, waarbinnen de !e
den Verantwortungsethik, arbeidsethos, 
besef van de verhouding tussen rechten 
en plichten, enzovoort word! bijgebracht. 
Niet aileen deze norm en zelf, maar ook de 

8 J.M.G Thurl1ngs. De wankele zwl (Deventer 1971) 
115/116 

9 A LIJphart. Verzwlmg, Pacdicat1e en Kentenng m de Ne
derlandse Pol1tlek. Amsterdam 1968 en H. Daalder, Pol1-
t1senng en Li;deli;kheld, Amsterdam 1974 

10 H P Adr1aansens. A C Zltderveld. Vn;w11/ig lnilialief en 
de verzorgmgsstaat CultuurSOCIOIOQISChe analyse van 
een bele1dsprobleem, Deventer 1981 Deze gedachte 
treft men aan 1n het door Adr1aansens geschreven 
derde hoofdstuk. 
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hierarchisch-institutionele context waarin 
ze worden overgedragen, drukken dante
vens een stem pel op de overige niet-insti
tutionele instellingen op het maatschap
pelijk middenveld: (politieke) organisaties, 
verenigingen, enzovoorts.1 1 

Wanneer na de Tweede Wereldoorlog 
een 'herzuiling' in de Nederlandse samen
leving optreedt laat zich dat ongetwijfeld, 
naar haar formeel-structu rele zijde bezien, 
als een herbevestiging der maatschappe
lijke segmentering interpreteren. Maar is 
niet van grater betekenis dat ook in deze 
periode, via die zuilenstructuur, nog 
steeds een christelijke waarden- en nor
menorientatie wordt overgedragen die 
behalve verschillen, welke als legitimatie 
der katholieke en protestantse zuilen fun
geren, ook een belangrijke eensgezind
heid vertoont? Nu leert de psychologie dat 
niet ondanks maar juist vanwege het feit 
dat partijen het over uitgangspunten eens 
zijn, de confrontaties over de verschil
lende uitleg daarvan des te feller kunnen 
zijn. Oat kan er zelfs toe leiden dat het ge
meenschappelijke element uit het ge
zichtsveld verdwijnt. Maar daarmee heeft 
dat nog niet haar actuele handelingsorien
terende gelding verloren. Vanuit deze in
valshoek bezien is de primaire cultuur-his
torische betekenis van de Tweede We
reldoorlog dat, vanwege de geestelijke en 
materiele nood die ze teweegbrengt, de 
christenen in Nederland weer leerden bid
den. Oat ze dat op katholieke en protes
tantse wijze deden, mag niet uit het oog 
doen verliezen dat daarachter een herbe
leving van een in aanzet gemeenschap
pelijke of gelijkgerichte christelijke waar
denorientatie schuil ging. In het verlengde 
hiervan kan in het algemeen worden 
gesteld dat met de 'herzuiling' zich, door 
de maatschappelijke segmentering heen 
die ze wederom teweegbracht, nochtans 
een hoge mate van normatieve integratie 
der naoorlogse Nederlandse samenle
vi ng voltrok. 12 

Oeze normatieve grondslag bewijst 
haar vitaliteit in het eerste decennium na 
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de oorlog allereerst in de weerstand tegen 
de 'doorbraakbeweging', in de politiek en 
op de overige terreinen van het maat
schappelijk middenveld. Belangrijker ech
ter dan de consolidering van de verzuilde 
organisatiestructuur als zodanig is het feit 
dat die structuur in deze periode nog als 
medium fungeert, waarlangs een christe
lijke waardenorientatie in de Nederlandse 
samenleving als geheel tot gelding wordt 
gebracht. Bedacht dient namelijk te wor
den dat die waardenorientatie weliswaar 
1n de verzuilde inst1tuties, verbanden en 
organisaties haar thuisbasis had, maar dat 
betekende niet dat de gelding van die 
orientatie zich tot die verzuilde structuren 
beperkte. Zoals in de jaren zeventig de 
culturele modernisering weliswaar in vrij
zinnige of humanistische verbanden haar 
wortels heeft maar vandaar de gehele sa
menleving, zeker ook het christelijke gezin 
en de kerk, doortrekt zo is dat in de jaren 
vijftig met de christelijke waarden- en nor
menorlentatie nog het geval. 

Een indicatie daarvan manifesteert zich 
in de maatschappelijke inspanningen, ge
richt op economisch herstel. Oaarin zien 
we enerzijds een sterk cobperatieve inzet 
van (al of niet verzuild georganiseerde) 
werknemers en werkgevers onder actieve 
begeleiding van de overheid. Een prak
tisch resultaat van die cobperatieve geest 
vormt de zogenaamde geleide loonpoli
tiek waarin, naar huidige maatstaven, 
werknemers met veel minder welvaart als 
loon genoegen nemen dan zij gezien hun 
inzet zouden mogen opeisen. Het econo
misch herstel wordt daardoor ten zeerste 
bevorderd. Anderzijds duidt echter het ver
zet van kerkelijk-confessionele zijde, maar 
niet aileen daar, tegen continu-dienst, 

11 Z1e voor de fundamentele rol van 1nst1tut1es 1n de vor
mlng van de mensel11ke persoonlijkhe1d: H. Gerth, C.W 
Mills. Character and SoCial Structure. The psychology 
of mstltutions (New York 1953) 165 e.v 

12. In Adriaansens' mterpretatie van de gevolgen der 
Tweede Wereldoorlog wordt deze mogel1jkhe1d van 
normat1eve integrat1e der Nederlandse samenleving 
d66r de verzu1l1ng heen. onderschat. Z1e Adnaansens. 
ZIJderveld pag. 85. 
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vrouwenarbeid enzovoort erop dat het 
streven naar welvaart nog geen overheer
send gedragsmotief vormt waaraan ge
heel het persoonlijk en maatschappelijk Ie
ven ondergeschikt wordt gemaakt. Aan 
dat streven worden vanuit een christelijke 
normen- en waardenorientatie nog gren
zen gesteld. Een indicatie voor de gelding 
van die orientatie manifesteert zich overi
gens niet aileen in relatie tot de voortbren
ging, maar ook ten aanzien van de verde
ling van die welvaart. Enerzijds wordt na
melijk vanuit de confessionele politiek de 
soc1ale wetgeving ondersteunt, waarin 
van overhe1dswege een minimum be
staan voor de meest kwetsbaren 1n de sa
menlevmg wordt gegarandeerd. Ander
ZIJds zien we in naam van het partlculier 
init1atief (nader geformuleerd in termen 
van soevereiniteit in eigen kring en het 
subsidiariteitsbeginsel) het streven om 
hier de invloed van de overheid te beper
ken. Men beoogt daarmee rUimte vrij te 
houden voor de traditioneel-gelnstitutio
nallseerde vormen van sociale zorg ker
kelijke diaconie, confessioneel maat
schappelijk werk, enzovoort. 13 

Wat opvalt is dat het traditionele of ver
zuilde normatief-institutionele middenveld 
tot het naoorlogse proces van herstel en 
vernieuwing - zowel met betrekking tot 
de voortbrenging der welvaart als tot de 
verdeling ervan - in een spanningsvolle 
relatie staat. Vanuit dat middenveld waar
deert men dat proces als positief, stimu
leert het zelfs soms, maar stelt daaraan 
vanuit traditionele waardenorientaties te
vens een grens. Degenen die zichzelf en
kele decennia later eenduidig op het 
spoor der modernisering stellen, zullen 
geneigd zijn de remmende invloed die het 
traditionele middenveld in deze periode 
uitoefende te betreuren. Die ondertoon 
proeft men bij Adriaansens en Gastelaars 
wanneer zij over 'onevenwichtigheid' 
(Adriaansens, biz. 85) en 'tweeslachtig
heid' (Gastelaars, biz. 112) in het modernl
seringsproces gedurende deze periode 
spreken. De vraag kan echter worden 
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In de naoorlogse 
herstelperiode wist het 
maatschappelijke 
middenveld nog 
normatieve richting te 
geven. 

gesteld of die modernisering niet kwets
baarder is naarmate zij tot centraal ge
dragsmotief in de samenleving is gewor
den. Daarmee komt de remmende in
vloed van het traditionele middenveld in 
een geheel ander Iicht te staan. Positief te 
waarderen valt dan juist het feit dat het tra
ditionele normatief-institutionele midden
veld in deze periode van opbouw en her
stel nog gezaghebbend normen weet te 
stellen en tot gelding te brengen. Daarin 
bewijst dat maatschappelijk middenveld 
niet aileen haar relevantie voor de actuele 
politiek, maar ook voor de instandhouding 
van de democratische rechtsstaat. Het 
stelt namelijk niet aileen normatieve rich
ting en grens aan de actuele politieke be
sluitvorming en het overheidsbeleid met 
betrekking tot vernieuwing en herstel. Oat 
middenveld vervult daarin tevens en tege
lijk haar principiele intermediaire functie 
tussen politiek en overheid enerzijds en 
burger anderzijds. 

Professionalisering en politisering 
In de geschiedenis van de naoorlogse Ne
derlandse samenleving vormt de over
gang van het economisch en sociaal her
stel naar de op- en uitbouw der verzor
gingsstaat op basis van een liberale groei-

13 Mar1a Gastelaars. Een geregeld Ieven SoCJologie en 
po1!11ek m Nederland 1925 · 1968 (Amsterdam 1985) z1e 
vooral hoofdstuk 3. 
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economie, een geleidelijke maar toch 
principiele omslag. In de verzorgingsstaat 
zet zich namelijk de vooruitgang uit de 
voorafgaande periode niet slechts gein
tensiveerd voort; vooruitgang wordt tot 
centrale drijfveer van het persoonlijke en 
maatschappelijk-politiek handelen. Oat 
geeft haar een bijzondere dynamiek maar 
ook een grote kwetsbaarheid. 

Gedurende de jaren zestig komt de Ne
derlandse samenleving steeds meer in de 
greep van de elkaar versterkende impul
sen tot uitbre1ding van produktie en con
sumptie. In het bedrijfsleven vindt dat zijn 
weerslag in een toenemende rationalise
ring van het arbeids- en produktieproces. 
In het verlengde daarvan liggen proces
sen van fusering, sanering en schaalver
groting, een ontwikkeling die door het po
litiek-economisch beleid van de overheid 
op afstand wordt gestimuleerd. Karakte
ristiek voor deze periode is de opkomst 
van de manager en organisatiedeskun
dige: symbool en drager van het profes
sionele streven naar efficiency ter opvoe
ring van rendement en winst. Het zelfstan
dig kleinbedrijf als economisch en moreel 
referentiepunt in onze samenleving boet 
aan betekenis in. lllustratief zijn de wijzigin
gen in het prestige dat aan bepaalde be
roepen wordt toegekend. Moderne tech
nische beroepen worden hoger gewaar
deerd en de traditionele ambachtelijk
agrarische beroepen lager. 14 

Met het bedrijfsleven als uitvalbasis 
doordringt het organisatorische efficien
cystreven vervolgens het traditionele nor
matief-institutionele middenveld. Hierbij 
kan in het algemeen worden opgemerkt 
dat verzuilde instellingen, vanwege hun 
bestuurlijk-hierarchische gezagsstruc
tuur, een natuurlijke tendens in zich ber
gen organisatorisch te verstarren. Deze in
stellingen kunnen er dan ook zeer mee ge
diend zijn een zekere mate van organisa
torische rationaliteit in zich op te nemen. 
Een dergelijke rationalisering dient dan 
wei te geschieden vanuit een overtuigde 
en onafhankelijke normatief -i nstitutionele 
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identiteit, van waaruit aan die rationalise
ring richting en grens wordt gesteld. In 
deze tijd komen instellingen die in het tra
ditionele normatief-institutionele midden
veld zijn geworteld echter juist vanuit een 
tegenovergestelde richting onder druk te 
staan. Hun bestaan en voortbestaan 
wordt namelijk steeds afhankelijker van 
middelen die worden verstrekt door poli
tiek en overheid, die daaraan jegens de 
ontvangende instelling eisen van effi
ciency op het vlak van organisatie en be
heer verbinden. Daar waar voor deze 
eisen diep gebogen wordt valt op het nor
matief-institutionele middenveld het orga
nisatorische en geestelijke leiderschap in 
feite toe aan de aldaar dienstdoende ma
nagers en organisatiedeskundigen. Waar 
dat gebeurt, en ten principale aileen daar, 
gaan de verzuilde instell1ngen gelijken op 
weliswaar confessioneel gelegitimeerde, 
maar vooral rationeel georganiseerde 
machtsorganisaties. Ontwikkelingen in 
deze richting deden zich bijvoorbeeld 
voor op het terrein van de christelijke geor
ganiseerde sociale zorg. Naarmate men 
zich daar overigens afhankelijk maakte 
van subsidies der overheid raakte men 
verstrikt in haar regelgeving. Deze maakte 
toen deel uit van een snel groeiend stelsel 
van sociale wetgeving waarin de burger 
op een hoog consumptief niveau verze
kerd werd 'van de wieg tot het graf'. Om
dat over de uitgangspunten ervan geen 
grote politieke onenigheid heerste, wordt 
dat stelsel in hoge mate uitgedacht en uit
gevoerd door een explosief groeiend 
corps professioneel opgeleide ambtena
ren.15 

De tendens tot professionalisering van 
samenleving en politiek die voor deze pe
riode van de opbouw der verzor
gingsstaat karakteristiek is, ontvangt haar 

14 F. van Heek. 'Sociale verandermg b1nnen de Neder
landse beroepsprest1gestratiflcat1e' F van Heek. Van 
hoogkapttal!sme naar verzorgtngsstaat. Een halve 
eeuw soCtale verandenng 1920- 1970 (Meppel1973) 
157 180 

15 z,e Marja Gastelaars I h b. hoofdstuk 5. 
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impulsen vooral vanuit die sectoren en 
groeperingen in de samenleving b1j wie 
opvoering van produktie en consumptie 
tot centraal gedragsmotief geworden is. 
Naarmate dat streven 1n de samenleving 
de overhand krijgt leidt het tot, en verbergt 
het zich achter, een toenemende verzelf
standiging van deskundigheid en profes
sionaliteit d1e daarmee tot centrale maat
staven voor het maatschappelijke en poli
tieke handelen worden. Typerend voor 
deze penode is de opkomst der moderne 
sociologie. Het betreft een functionalisti
sche georienteerde sociologie gericht op 
de 1nstrumentele oplossing van sociale 
problemen, die ze daartoe eerst tot orga
nisatieproblemen herdefinieert. Waar zij 
nog Durkheimiaanse basisbegrippen als 
maatschappelijke integratie en evenwicht 
in de mond neemt, z1jn deze begrippen 
van hun oorspronkelijke morele inhoud 
ontdaan. Maatschappelijke (re-)integratie 
betekent voor deze moderne sociologen 
de planmatige reorgan1sat1e en aanpas
sing van de samenleving aan de eisen van 
de snelle industriele ontwikkel1ng.15 

In deze periode van de opbouw der ver
zorgingsstaat ondergaat het maatschap
peiJjk middenveld een eerste rationalise
nngsimpuls, gericht op organisator1sche 
effecliviteit. Aanvankelijk nog ingeperkt 
door traditionele normatief-institutionele 
kaders word! deze impuls steeds vaker, 
vanu1t een streven naar materiele behoef
tebevrediging, tot centrale maatstaf voor 
het maatschappelijke en politieke hande
len. Waar dit gebeurt kan er in formele zin 
nog wei van politieke besluitvorm~ng 

sprake ziJn, maar de normatieve veranke
ring en daarmee de essent1e der politiek 
verdwijnt uit het gezichtsveld. In die zin 
v~ndt er een sterke ontpolitisering plaats in 
deze periode, die door Thoenes is gety
peerd als die der 'grate politieke stilte'. 17 

Ge1nitieerd door een Jongere generalie, 
optredend binnen culturele instellingen: 
onderwijs- en vormingsinstituten, kerken, 
de media, vindt er vanaf eind jaren zestig 
een tweede rationalisenng van het maat-
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schappelijk middenveld plaats. Ze voltrekt 
zich als maatschappijkritiek met het oog 
op emancipatie en zelfontplooiing. De 
welvaart van het Westen, zo is de leidende 
gedachte, berust op uitbuiting van de 
machteloze Derde Wereld en plundering 
der kwetsbare natuur. En onderdrukte de 
Westerse mens in zijn jacht naar produktie 
en consumptie ook eigenlijk niet zichzelf, 
zijn natuurlijke behoefte aan vrijheid en 
creativiteit? Vanuit deze invalshoek word! 
de wiJze waarop gezagsdragers 1n geves
tigde instellingen op het normatief-institu
tionele middenveld zich op christelijke 
waardenorientaties beroepen, als ideolo
gie van machts- en belangenverhoudin
gen bekritiseerd. Vervolgens tracht deze 
jonge kritische generatie posities te ver
werven in besluitvormingsorganen en 
-procedures, waarvan ze voordien voile
dig was buitengesloten, om zo invloed ter 
verandenng te kunnen uitoefenen. Hierbij 
kan aangetekend dat waar zij hun wortels 
hebben in met gezag overgedragen waar
denorientaties, verzuilde instellingen de 
tendens in zich hebben hun geestelijk erf
goed te dogmatiseren. Deze organisaties 
kunnen daarom zeer wei gediend zijn met 
een zekere mate van democratisering 
waardoor ze, via de weg van inspraak en 
medezeggenschap, worden genood
zaakt hun geestelijke identiteit voortdu
rend te actualiseren. Ook voor een derge
lijke emancipatoire rational1sering geldt 
echter dat ze dient te geschieden vanuit 
een overtuigde en onafhankelijke norma
tief-institutionele identiteit om die demo
cratisering, en wat langs die weg aan 
n1euwe ideeen wordt ingebracht, een rich
ling en grens te stellen. Vanuit overheid en 
poliliek word! 1n deze periode echter juist 
een druk in tegenovergestelde richting uit
geoefend. AI of niet gekoppeld aan subsi
dieverstrekking, worden a an het norma-

16 Z1e Mar1a Gastelaars 1.h b hoofdstuk 6 
17 P1et Thoenes. · Beweg1ng. Staat en MaatschappiJ Enk 

Snel. Bart van Steenbergen (red). SoC!ale beweg1ngen 
en cultuur (Utrecht 1986) 11-21 
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tief-institutionele middenveld in toene
mende mate wettelijke regels opgelegd 
die van het emancipatiestreven zijn door
trokken. Waar dit geschiedt worden de 
voorwaarden geschapen waaronder in in
stellingen, die vanouds in het traditionele 
normatief-institutionele middenveld ge
worteld zijn, het bestuurlijke en geestelijk 
leiderschap kan worden overgenomen 
door hen die in plenaire vergaderingen 
voor hun standpunten een meerderheid 
weten te mobiliseren. Deze ontwikkelin
gen hebben zich met name in organisaties 
van christelijk onderwijs op verschillende 
niveaus in hoge mate afgespeeld. 

De emancipatoire rationallseringsten
dens die voor deze periode van de uit
bouw der verzorgmgsstaat karakteristiek 
is, wordt vooral gestimuleerd door d1e 
groeperingen in de samenleving bij wie 
vrije zelfontplooiing tot centraal ge
dragsmotief is geworden. Zij eisen daarbij 
het recht op in vrije discussie uit te maken 
hoe die zelfontplooiing moet worden inge
vuld. Elke beperking van die vrijheid 
wordt al snel opgevat als onderdrukking 
die moet worden bestreden. Overigens 
steekt in de opstelling van deze maat
schappipitici een ambigu element Som
migen keren zich tegen bedriJfsleven en 
technologie enerz1jds en overheid en poli
tlek anderzijds als volledig van economl
sche onderdrukkmg doortrokken en 
daarom totaal verwerpelijk. Anderen gaat 
het er vooral om te bewerkstelligen dat de 
dankzij de moderne produktietechnologie 
snel toenemende welvaart, 1n de vorm van 
verzorgmgsarrangementen, ter beschlk
king komt voor de verwerkel1jking van de 
idealen van emancipatle en zelfontplooi
ing Deze ambigulteit IS gerelateerd aan 
de verschillende posit1es die Marcuse en 
Habermas innemen in de kntische sociolo
Qie, die 1n deze tijd sterk op de voorgrond 
treed!. Deze sociolog1e gaat terug op 
Marx. Maar terwijl Marx de economisch
polltieke machtsverhoudingen wilde ver
anderen om armoede op te heffen, be
doelde de kr1tische theorie het onderdruk-
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kend karakter in de produktie en con
sumptie der moderne welvaart te ontmas
keren en te bestrijden. 18 

In deze periode ondergaat het maat
schappelijk middenveld een tweede ratio
naliseringsimpuls, via kritiek gericht op 
emancipatie en zelfontplooiing. Aanvan
kelijk wordt ze nog normatief begrensd. 
Steeds vaker wordt deze rationaliserings
impuls: vanuit een materialistisch gefun
deerd streven naar vrijheid en geluk, tot 
centrale maatstaf van het politiek-maat
schappelijk handelen. Naarmate dat ge
beurt leidt dat op aile terreinen van het 
maatschappelijk Ieven: gezin, onderwijs, 
kerk enzovoort tot verzet tegen de aldaar 
geldende normen en de gezagsverhou
dingen waarop die steunen. Via een der
gelijke radicale politisering der gehele sa
menleving verdwijnt echter evenzeer de 
normatieve verankering en daarmee de 
essentie der politiek uit het gezichtsveld. 
Deze peri ode is door Thoenes treffend ge
typeerd als die van 'een onbloedige revo
lutie, maar toch een revolutie' .19 

Politieke relevantie van het 
maatschappelijk middenveld 
Eind jaren zeventig breekt een economi
sche recessie uit. Zoals opgemerkt is het 
prima1r vanwege het onbetaalbaar wor
den van de 'verzelfstandigde' verzor
gingsarrangementen dat Van Doorn van 
een 'cnsis van de verzorgmgsstaat' 
spreekt. Van Doorn analyseert die crisis 
vervolgens in de eerste plaats als een be
stuurlljk en financieel 'beheerslngspro
bleem'; het gaat hem er om de verzor
gingsmaatschappij beleidsmatig weer on
der controle te knjgen. 20 In feite opteert 
Van Doorn daarmee voor het rendements
en eff1ciencydenken dat zozeer haar stem-

18 J P. Verhoogt Socrolog,e oo dubbelspoor orn de voor
u !gang en haar grenzen M C Doeser A W Mus
sch eng a (red ) Maatschappe/;;ke relevantw van we
tenschap nonsense of no-nonsense? (Kampen 1985) 
101 117 

19 Z e Thoenes 14 
20 Zre Van Doorn. 34 e v 
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pel drukte op de opbouwfase der verzor
gingsstaat. Om echter van een 'crisis van 
de verzorgingsstaat' te kunnen spreken, zo 
maakte Schnabel duideliJk, dient vooral te 
worden bezien of en door wie de door Van 
Doorn noodzakelijk geachte sanering van 
het stelsel van verzorgingsarrangementen 
als een bedreiging van hun bestaan wordt 
ervaren. Oat gezichtspunt is bij Van Doorn 
niet afwezig maar krijgt relatief weinig aan
dacht. Schuyt heeft meer oog voor deze 
zljde van het sociologisch crisisbegrip. Hij 
wijst erop dat de opbouw der verzorgings
staat zich mede onder invloed van krach
tig georganiseerde belangen- en pressle
groepen nogal willekeurig voltrok. Het ge
vaar bestaat nu dat dat met de afbouw of 
sanering ook gebeurt waarbij 'groepen 
die zelf onvoldoende politieke vuist kun
nen maken, het eerst onder de voet zullen 
worden gel open'. Om dit te voorkomen 
pleit Schuyt voor een 'brede maatschap
pelijke discussie' waarin we het eens moe
ten worden over het verschil tussen 'no
den', waar1n de overheid dient te voorzien 
en 'wensen' die de burger zelf zou moeten 
betalen. 21 

Wat opvalt b1j Van Doorn en Schuyt is 
dat ze in onderlinge aanvull1ng de crisis 
der verzorgingsstaat definieren en trach
ten te bezweren in termen van de verzor
gingsstaat zelf. Eerst IS de welvaart, via het 
efficiencystreven van managers en orga
nisalledeskundigen. opgebouwd en ver
volgens, via discuss1e en 1nspraak van 
emancipato1re beweg~ngen, in de vorm 
van verzorgingsarrangementen verdeeld. 
Nu dienen, v1a een op eff1ciency en rende
ment gericht (overheids-)beleid deze ver
zorgingsarrangementen te worden gesa
neerd waarbij die sanering, via discussie 
en 1nspraak van de potentiele slachtoffers 
ervan. dient te worden gelegitimeerd ZiJ 
het niet meer in het teken van uitbreiding 
maar 1n dat der 1nknmping, blijven Van 
Doorn en Schuyt zich daarmee in fe1te be
wegen binnen de basistermen der verzor
gingsstaat de rationele maakbaarheid 
der samenlev1ng en de mens als (verzor-
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gi ngs)beh oeftig wezen. 
Zijderveld stelt de verzorgingsstaat on

der kritiek omdat het traditionele norma
tief-institutionele middenveld als inter
medialr tussen burger en overheid wordt 
aangetast, waardoor de democratische 
rechtstaat in gevaar wordt gebracht. Hier
biJ kan opgemerkt worden dat ook wan
neer dat middenveld wordt teruggedron
gen maar nochtans de besproken rationa
liseringstendensen weet te kaderen, dat 
middenveld intermediair tussen burger en 
overheid blijft en dat rationaliseringspro
ces drager van maatschappelijke vooruit
gang. Een dergelijke normatieve kadering 
1s dat rationaliseringsproces echter van 
huis uit vreemd. Het is van nature thuis in 
een maatschappelijke context waarbin
nen de mens zichzelf primair als een mate
rieel of emotioneel behoeftig wezen opvat. 
Zulk een context ontwikkelde zich gedu
rende de op-en uitbouw der Nederlandse 
verzorgingsstaat waarin de heersende 
mentaliteit onder meer als 'hedonistisch
consumentistisch' werd getypeerd. Daar
mee werd de voedingsbodem gelegd 
voor de verzelfstandiging van de bespro
ken rationaliseringstendensen in de ge
stalte van een toenemende professionali
sering en politisering der samenleving, 
waarbij tegelljk het traditionele normatief
ins!ltutionele middenveld aan kaderende 
kracht inboette. Dan wordt een ontwikke
ling op gang gebracht waarin de samenle
v~ng gaat gelijken op een losse verzame
ling van geatom1seerde individuen die 
rechtstreeks komen te staan tegenover de 
abstracte regels en rationeel georgani
seerde bureaucratieen van grote onder
nemingen, van welzijnsorganisaties van 
velerlei soort en met name van de verzor
gingsstaat zelf. De politieke gevaren van 
een dergelijke ontwikkeling blijven latent 
zolang die bureaucratieen en hun regels 
aan de subjectieve wensen en behoeften 
der burgers kunnen blijven voldoen. Wan
neer dat niet meer het geval is zullen zij 

21 C J M Schuyt. ·oe z1n van de verzorg1ngsstaat' C J.M 
Schuyl 220~226 
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z1ch door diezelfde bureaucratieen, 
waarop ze hun bestaanszekerheid had
den gebouwd, verraden voelen en tegelijk 
hun onmacht ervaren om in hun levenssi
tuatie verandenng te brengen. In derge
lijke situat1es worden mensen ontvankelijk 
en kwetsbaar voor ant1-democratische 
stromingen. Dan wreekt zich de afwezig
heid van een moreel maatschappelijk mid
denveld waarop de burgers vanuit hun 
waardenorientatles met modernisering en 
vooruitgang, de uitbreid1ng en de inknm
ping ervan, hebben leren omgaan. Voor 
de instandhouding der democratische 
rechtsstaat is versterking van het morele 
maatschappelijk middenveld dan ook een 
levensvoorwaarde. Zijderveld ziet hier
voor !hans twee perspectieven Enerzijds 
'restauratie' van het traditionele normatlef
institutionele middenveld, hetgeen hiJ ove
rigens 'n1et waarschijnlijk' acht Ander
ziJds de 'n1euwe sociale bewegingen' de 
milieu- vrouwen- en vredesbewegingen, 
als aanzet voor een 'n1euw modern mid
denveld', wat hij 'niet onmogelljk' acht 

Zijderveld steunt in ziJn waarschuwende 
kritiek op de verzorgingsstaat en in zijn 
ideeen omtrent versterking van het mid
denveld op vooronderstellingen die haaks 
lijken te staan op die van de voorafgaande 
auteurs. Tegenover Van Doorn en Schuyt 
vat Zijderveld de mens niet opals primair 
een behoefte-wezen, maar als georien
teerd op normen en waarden. En een 
sterk normatiel-institutioneel middenveld 
laat zich ook niet 'rationeel maken' maar 
zal zich spontaan of 'historisch' moeten 
ontwikkelen. In het verlengde van deze 
thematiek l1gt de recentelijk toegenomen 
belangstelling voor de soc1olog1e van Max 
Weber. Deze heel! enerziJds het omvat
tende rationaliseringsproces 1n de 
Westerse samenleving in beeld gebracht 
AnderziJds heeft hij de lijnen uitgezet voor 
de analyse van zowel traditlonele gezags
verhoudingen als van de voorwaarden 
waaronder uit charismatlsch geleide so
ciale beweg1ngen nieuwe normen tot gel
ding komen. 22 
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In het bovenstaande zijn twee benade
ringswljzen van de moderne verzorgings
staat, in termen van cris1s en kritiek, nader 
uitgewerkt en scherp tegenover elkaar ge
zet In werkelijkheid gaat het hier echter 
niet om elkaar uitslu1tende alternatieven 
maar om het zoeken naar hun juiste on
derlinge verhouding met het oog op de 
toekomst der verzorgingsstaat Het komt 
ons voor dat daarbiJ de verkeerde weg 
wordt 1ngeslagen wanneer tussen be1de 
benaderingswijzen oneigenlljke dwars
verblndingen worden gelegd. 

Tekenen daarvan ziJn onmiskenbaar 1n 
het hu1dige sanenngsproces der verzor
gingsstaat waarneembaar. Voorzover 
daarin ru1mte word! gegeven voor discus
sies in de zin van Schuyt over wenselijke of 
noodzakelijke voorz1eningen worden de 
resultaten daarvan veelal door het be
leidsmatige etliciencydenken in de zin van 
Van Doorn, waarin het primair gaat om op
brengsten en uitvoerbaarheid der bezuini
gingen overruled De acute bestaansdrei
ging die daarmee van dat sanenngspro
ces blijl uitgaan maakt crisissymptomen in 
de samenleving los toenemende wetsont
duiking, criminalite1t, enzovoort Overheid 
en politiek lijken !hans deze bittere gevol
gen van hun saneringsbeleid te willen 
voorkomen of te matigen door veelvuldig 
in moralistische termen een beroep te 
doen op de zogenaamde 'zorgzame sa
menlevlng'. Hier neemt men echter een 
verkeerde wissel. Natuurlijk kan het zorg
hebben-voor-elkaar zeer wei besloten lig
gen in, of uitvloe1sel z1jn van, traditionele of 
nieuwe normen en instituties op het mid-

22 Overrgens lrjkt rn de Nederlandse socrologre de belang
stellrng vooral urt te gaan naar een analyse der nreuwe 
socrale bewegrngen. zre 0 Schreuder Soc:a!e bewe
g•ngen. Een systemat:sche ;n/e:dmg. Deventer 1981 
Hans van der Loo. Er,k Snel. Bart van Steenbergen. Een 
wenkend perspect:ef? N:euwe SOC/ale beweg:ngen en 
culturele verandenngen Arnersfoort 1984. Met name 
b,l Schreuder fungeert Weber als referentrepunt Zre 0 
Schreuder. 'Socrale bewegrngen en culturele verande
rrngen Errk Snel. Bart van Steenbergen. 49-61 Zre 
voor de beteken•s van tradrt'onele gezagsverhoudrn
gen rn de rnoderne samenlevrng Eward Shrls. Traa:t:on. 
London 1981 
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denveld der samenleving. Maar tegen 
zulk een moreel middenveld keerde zich 
juist de verzorgingsstaat door eenzijdig de 
geschetste rationaliserings- of modernise
ringsprocessen te schragen. Mede door 
haar toedoen werd enerzijds het traditio
nele normatief-institutionele middenveld 
ondermijnd doordat haar teveel 'moderni
teit' werd opgelegd. Anderzijds werden de 
zogenaamde nieuwe sociale bewegingen 
in relatie tot de democratische rechtsorde 
teveel 'moderniteit' gelaten waardoor ze 
aan de ontwikkeling van een verantwoor
delijk normbesef niet toe kwamen. 23 Een 
zodanig aangelegde verzorgingsstaat die 
om redenen van onbetaalbaarheid en on
bestuurbaarheid tot inkrimping moet over
gaan, mist de legitimiteitsbasis om de sa
menleving in morele termen op haar zelf
zorg, verantwoordel1jkhe1d-voor-elkaar, 
enzovoort aan te spreken. Deze inkrim
pende verzorgingsstaat vindt ten princi
pale haar pendant of spiegeling in een 
amorele 'samenleving' waarin het zorg
hebben-voor-elkaar zich slechts via eco
nomische ruil of toevallige psychologische 
affectie kan voltrekken. 

Hoe kan de analyse der verzorgings
staat in termen van crisis en kritiek wei in 
zinvolle richtiiJnen voor politiek en over
heid worden omgezet? Een paradox 
dringt zich op. Wanneer de inkrimpende 
verzorgingsstaat thans overtuigend een 
normatief appel wil doen op de zorgzame 
samenlev~ng zal ziJ zich in de eerste plaats 
als verzorgingsstaat tot gelding moeten 
brengen. Verzorgingsstaat en verzor
glngsstaat worden hier beschouwd als 
twee gezichten van een en dezelfde over
heid. Die overheid zal met andere woor
den thans in de eerste plaats haar eigen 
primaire verantwoordelijkheid die van
ouds ligt in de handhaving van de grond
normen der democratische rechtsstaat 
dienen waar te maken. Daarbij verdienen 
die rechtsnormen waaraan de burger zijn 
vrijheid en veiligheid ontleent bijzondere 
aandacht. Het wegnemen van de toene
mende bezorgdheid die daaromtrent in 
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de samenleving lijkt te bestaan zou de 
overheid thans een eerste zorg moeten 
zijn. Pas op basis van een zodanige effec
tuering van haar primaire verantwoorde
lljkheid zou de overheid thans mogen 
overgaan tot een herdefiniering van haar 
maatschappelijke zorgfunctie, respectie
velijk sanering van het gegroeide stelsel 
van verzorgingsarrangementen. Die sane
ring zou zich daarbij niet tot een loutere in
krimping mogen beperken. Zij zou moeten 
worden aangevuld met een voorwaarden
scheppend beleid waarmee in de samen
leving de bereidheid wordt gestimuleerd 
om in oude en nieuwe verbanden de on
derlinge zelfzorg (weer) op Z1ch te nemen. 
Daarmee zou de overheid een hoogstno
dige correctie aanbrengen op haar jaren
lange eenzijdige bekommernis om het 
welzijn van het individu ten koste van dat 
der intermediaire maatschappelijke lnsti
tuties.24 Maar ook het meest uitgebalan
ceerde saneringsbeleid met betrekking 
tot het huidige stelsel van verzorgingsar
rangementen is op zichzelf en naar haar 
aard niet toereikend om de samenleving 
verantwoordelijkhe1d-voor-elkaar en zelf
zorg als norm bij te brengen. De beschei
den maar meest adequate bijdrage die de 
overheid daartoe kan leveren is dat zijzelf 
op overtuigende WiJze zorg draagt voor de 
handhaving van die normen waarvoor zij 
van origine verantwoordelijk is. Pas via de 
omweg van een zorgzame handhaving 
van de normen der democratische rechts
staat kan de inkrimpende verzorgings
staat een overtuigend normatief appel op 
de zorgzame samenleving doen. 

23 Men kan z1ch 1n d1t verband afvragen of er n1et een 
spanning bestaat tussen ZIJderveld"s algemene om
schnJving van een ·ethos· als ·een samenhangend ge
heel van normen en waarden" (Zijderveld. Transforma
tie. 217) en ZIJn typermg van het moderne "consument1s
t1sche ethos· dat z1ch met name door 'vnJbliJvendheld" 
ondersche1dt, tenz11 men een 'ant1norm· als vnJbiiJvend
held oak als een 'norm' beschouwt 

24. Vergelljk oak Berger en Neuhaus' opmerk1ng dat 'pu
blic pol1cy should cease and des1st from damag1ng me
dlatmg structures' Peter L. Berger, R1chard John Neu
haus, To empower people The role of mediating struc
tures m public policy (Washington 1977) 6. 
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Mr. AK Huibers 

Vrij op het Suikerfeest: 
gunst of recht? 

Godsdienstige feestdagen moeten in Ne
derland gevierd kunnen worden, of het nu 
christelijke, islamitische of hindoe feestda
gen betreft. Het is de taak van de over
held, voortvloeiende uit de norm van de 
gerechtigheid, om deze mogelijkheid te 
waarborgen. 

In Nederland wonen veel mensen met een 
andere godsdienst dan de joodse of 
christelijke. In totaal gaat het hierbij om 
zo'n 310.000 moslims en zo'n 80.000 hin
does. De overige godsdiensten zijn in aan
zienlijk mindere mate vertegenwoord1gd. 
Deze godsdiensten kennen elk, uiteraard, 
hun eigen godsdienstige feestdagen. De 
belangrijkste voor de moslims zijn het 
Abrahamsfeest, het Suikerfeest (aan het 
eind van de Ramadan) en de geboorte
dag van Mohammed; voor de hindoes 
Holi, Dewali, de geboortedag van Krishna 
en van Rama. 

Er bestaat grate behoefte bij werkne
mers aan verlof op deze godsdienstige 
feestdagen. 1 In de praktijk blijkt dit nogal 
eens op problemen te stuiten. 
Deze problemen zijn n1et verrassend als 
de resultaten van een kleine enquete die ik 
onder een aantal bedrijven heb gehou
den, in aanmerking worden genomen. 
Wat blijkt? Vrijwel aile bedrijven schrijven, 
dat ze hun best doen om wensen van hun 
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werknemers op dit punt te honoreren. Aan 
de andere kant is er vrijwel geen enkel be
drijf waar de werknemers recht hebben op 
een vrije dag voor het vieren van een 
godsdienstig feest. De lijn is: als het een
voudig kan, dan mag het. Als het moeilij
ker gaat: jammer maar helaas. Het zal dui
delijk zijn dat in bedrijven waar een hager 
percentage buitenlandse werknemers2 
werkt (over het hele bedrijf verspreid of op 
een bepaalde afdeling) het verkrijgen van 
een verlofdag navenant meer problemen 
oplevert. 

In dit betoog wil ik aantonen dat naar 

Mr A K Hu1bers (1963) 1s bele1dsmedewerker b11 het Cen 
trum voor B1o-eth1ek en Gezondherdsrecht te Utrecht. Te
vens IS h11 fract1emedewerker van de CDA-gemeenteraads
fractle Utrecht en student theolog1e 

1 lk heb gesproken met dhr S G1qas1ng. Jurist b11 het Sun
naams 1nspraakorgaan, met dhr. D Shr1m1s1er. werkzaam 
b11 de St1cht1ng Lalla Rookh (een belangenorgan1sat1e 
voor h1ndoe1St1sche en 1Siamrt1sche Sunnarners) met dhr 
T Dern1rhan. werkzaam b11 het CNV, en prof. dr J D J 
Waardenburg, hoogleraar godsd1enstwetenschappen 
aan de RUU Z1e ook. C J. Klop 1n COVerkennmgen. 
11/82 529 en WA Shadid, Moroccan Workers m the Ne
therlands (prf Le1den 1979) 211 

2 lk gebru1k (biJ gebrek aan een goed alternat1ef) de term 
bu,tenlandse werknemers voor d1e groepen werknerners 
d1e een andere godsd1enst hebben dan de Joodse of 
chnstelljke: strikt genomen 1s deze term natuurl11k n1et ge
heel correct aangez1en er natuurl11k ook Nederlandse 
werknemers met een andere godsd1enst ZIJn: denk aan 
de vele u1t Sunname afkomst1ge h1ndoestanen met een 
Nederlandse nat1onal1te't 
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geldend Nederlands recht een buiten
landse werknemer geen recht kan doen 
gelden op een vrije dag ten behoeve van 
het vieren van een godsdienstig feest. 
Voorts wil ik onderzoeken of zo'n recht er 
zou moeten komen en zo ja, in welke 
vorm. Bij het beantwoorden van deze 
vraag zal ik christen-democratische uit
gangspunten betrekken. Tevens zal ik 
hierbij aangeven hoe het grondrecht van 
de godsdienstvrijheid in een discussie 
over dit onderwerp betrokken moet wor
den. In die zin biedt dit artikel aankno
pingspunten voor discussies over andere 
kwesties waarin grondrechten een rol spe
len. lk noem slechts de (nog tot stand te 
brengen) Wet gelijke behandeling. 

Geldend Nederlands recht 
De vraag of er in het Nederlandse rechts
systeem een recht geldend gemaakt kan 
worden op een verlofdag ten behoeve 
van het vieren van een godsdienstig feest, 
valt uiteen in een aantal subvragen: 
a wat is er in wetten en verdragen gere

geld? 
b wat is er in geregeld in collectieve ar

beidsovereenkomsten (CAO's)? 
c wat zegt de rechtspraak? 

a Wetgeving 
De arbeidswetgeving bepaalt uiteraard 
het een en ander met betrekking tot vrije 
dagen. Artikel 1638w Burgerlijk Wetboek 
(BW) verplicht de werkgever de arbeid 
dusdanig in te richten, dat de arbeider 
geen arbeid hoeft te verrichten op zonda
gen en op die dagen, 'die volgens het 
plaatselijke gebruik ten aanzien van den 
bedongen arbeid met zondagen worden 
gelijkgesteld.' Het lijdt geen enkele twijfel, 
dat onder deze dagen in beginsel de zo 
geheten erkende feestdagen dienen te 
worden verstaan, zoals die bijvoorbeeld 
staan weergegeven in de Algemene Ter
miJnenwet, artikel 3: 

'1) Algemeen erkende feestdagen in de 
zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, 
de christelijke tweede Paas- en Pinkster-

Chr•sten Democrat1sche Verkenn1ngen 12/87 

dag, de beide Kerstdagen, de Hemel
vaartsdag, de dag waarop de verjaardag 
des Konings wordt gevierd en de vijfde 
mei.' Deze opsomming is symptomatisch 
voor vrijwel aile wetgeving waar feestda
gen ter sprake komen. In het rapport 
'Minderheid-minder recht?' wordt ge
constateerd, dat in zo' n 120 bepalingen 
onderscheid wordt gemaakt naar levens
besch6uwing, juist op basis van het erken
nen van uitsluitend de christelijke feestda
gen3 Kortom: de bepaling in het Burger
lijk Wetboek die nu juist handelt over vrije 
dagen ter gelegenheid van (onder meer) 
godsdienstige feestdagen verschaft geen 
recht op een vrije dag aan een aanhanger 
van een andere dan de christelijke gods
dienst. 

Verder zoekend in het Burgerlijk Wet
boek komen we bij artikel 1638c juncto 
1638ee BW. Volgens artikel 1638c lid 3 
behoudt de werknemer gedurende een 
korte tijd zijn recht op loon, als hij verhin
derd was de arbeid te verrichten ten ge
volge van een zeer bijzondere buiten zijn 
schuld ontstane omstandigheid. Op 
grond van artikel 1638ee zijn deze dagen 
niet als vakantiedagen aan te merken. Dit 
artikel 1638c ademt zeer duidelijk een 
overmachtssfeer. Ten gevolge van een 
van buiten komende kracht kan de arbei
der zijn werk niet verrichten. Derhalve be
houdt hij zijn recht op loon. Daar gaat het 
om in 1638c. 

Bij het vieren van godsdienstige feest
dagen gaat het helemaal niet om zo'n van 
buiten komende kracht. Het is eigenlijk 
ook helemaal geen bijzondere omstandig
heid. Het is een doodgewone zaak dat 
iemand zijn of haar godsdienstige feestda
gen wil vieren. De oplossing van de pro
blematiek kan dus n1et in 1638c gevonden 
worden. 

Uit het Burgerlijk Wetboek zou ik ten 
slotte nog willen noemen de artikelen 

3 WODC-rapport onder redact1e van H H M Van Beune. 
en A Hessels, 'Rapport Mmderhe1d - Mmder Recht?' 
(Den Haag 1983) 41 7 
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1638ff lid 2 jo. 1638gg lid 1. Op grond van 
deze artikelen d1ent de werkgever de data 
van de 'losse' vakantiedagen die naast de 
'zomervakantie' kunnen worden opgeno
men in overleg met de werknemer vast te 
stellen. Uiteraard valt dit overleg onder de 
vigeur van artikel1638z BW. Dit artlkel be
paalt, dat een werkgever verplicht is dat
gene te doen wat een goed werkgever be
hoort te doen. Je zou kunnen verdedigen, 
dat dit betekent dat een verzoek om een 
vakantiedag ten behoeve van het vieren 
van een godsdienst1g feest door de werk
gever behoort te worden ingewill1gd. Met 
andere woorden: een goed werkgever 
behoort een werknemer een vakantiedag 
op een voor hem geldende godsdienstige 
feestdag niet te weigeren. De werknemer 
zou dan bij weigering een normale con
tractactie in kunnen stellen. Kernvraag b1j 
deze constructie is, of het recht van gods
dienstvrijheid inderdaad met zich mee
brengt, dat een goed werkgever voor een 
godsdienstige feestdag vrij behoort te ge
ven. Deze vraag kan wellicht aan de hand 
van de rechtspraak beantwoord worden. 
Afgezien van deze laatste, nog vrij vage 
constructie lijkt het Burgerlijk Wetboek 
geen soelaas te bieden aan een werkne
mer die een vrije dag wenst op een gods
dienstig feest. Daarom is het gewenst te 
onderzoeken of de Grondwet, c.q. de 
mensenrechtenverdragen een mogelijk
heid bieden. 

Allereerst artikel 1 Grondwet, het anti
discriminatieartikel. Mijns inziens biedt dit 
artikel weinig houvast. Gelijke gevallen 
moeten volgens artikel1 gelijk behandeld 
worden; en ongelijke natuurlijk ongelijk. 
Vraag is nu juist of hier sprake is van ge
lijke of ongelijke gevallen. De werkgever 
kan zeggen: al mijn werknemers hebben 
met de Kerstdagen etc. vrij. Dan is er geen 
sprake van discriminatie. De moslim
werknemer kan zeggen: mijn christelijke 
collega heeft vrij op zijn godsdienstige 
feestdagen, ik niet. Er is dus wei discrimi
natie. 

In feite is ook hier de vraag of het gods-
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dienstverschil een onderscheiden behan
deling rechtvaardigt ten aanzien van de 
verlening van verlof. Degenen die hier on
middellijk ja op zeggen moeten wei be
denken, dat bijvoorbeeld ten aanzien van 
de loonshoogte een verschillende behan
deling op basis van godsdienstig verschil 
natuurl1jk volstrekt onaanvaardbaar is. 
Vraag is dus, wat de reikwijdte is van het 
recht van godsdienstvrijheid. Daarmee 
zijn we tenslotte aangeland bij artikel 6 
Grondwet alsmede artikel 9 van de Euro
pese Conventie tot bescherming van de 
Rechten van de Mens en artikel18 van het 
lnternationale Verdrag inzake Burger
rechten en Politieke Rechten 4 In deze ar
tikelen is het recht vastgelegd om vrijelijk 
een godsdienst naar eigen keuze aan te 
hangen. Eerste vraag die hierbij rijst, is in 
hoeverre een werknemer tegenover een 
werkgever een beroep kan doen op dit 
grondrecht: het leerstuk van de horizon
tale werking. Grondrechten zijn immers 
oorspronkelijk bedoeld als bescherming 
tegen de overheid. 

Zonder uitgebreid op deze kwestie in te 
gaan zou ik me will en beperken tot de stel
ling van De Haas en DeGraaf in een NJB
artikel over deze problematiek. Zij menen 
dat de rechter nooit in privaatrechtelijke 
relaties tussen particulieren een grond
recht direct laat werken; anderzijds, dat de 
rechter wei degelijk van het privaatrecht 
gebruik weet te maken om grondrechten 
indirect door te Iaten werken 5 

Met deze opmerking is de vraag dus 
verschoven. Kwestie is nu, of de rechter 
bereid is met betrekking tot het probleem 

4 Art 6 Grw. lu1dt 
1 Ieder heeft het recht ZIJn godsd1enst of levensovertu1-

g1ng. 1nd1v1dueel of 1n gemeenschap met anderen. vnJ 
te bel11den behoudens 1eders verantwoordel1jkhe1d 
volgens de wet 

2 De wet kan ter zake van de u1toefen1ng van d1t recht 
bu1ten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen 
ter berscherm1ng van de gezondhe1d. m het belang 
van het verkeer enter bestnJdlnQ of voorkom1ng van 
wanordelljkheden 

5 F. de Graal. en M J 0 M. De Haas. ·Hor~zontale werk1ng 
van grondrechten: een heilloos leerstuk· NJB (1984) afl. 
43.1353e.v 

Chr1sten Democrat1sche Verkenn1ngen 12/87 c 



Socraal-cultureel 

van het veri of voor godsdienstige feestda
gen de godsd1enstvrijhe1d via artikelen uit 
het Burgerl1jk Wetboek door te Iaten wer
ken_ Op deze vraag zal ik straks ingaan 
Daarvoor wil ik nog bekijken in hoeverre 
en in welke CAO's 1ets met betrekking tot 
de onderhav1ge problematiek is geregeld. 

b Regel1ngen in GAO's 
Er bestaat een onderzoek van het mtntste
ne van Sociale Zaken uit 1983 naar speci
fieke bepalingen met betrekking tot bui
tenlandse werknemers 1n CAO's_ Dit on
derzoek w1jst uit dat op basis van de CAO 
een werknemer slechts in zeer uitzonder
lijke gevallen een recht zal kumlen doen 
gelden op verlof wegens een gods
dienstig feest 6 Als er al iets is geregeld 
met betrekking tot dit onderwerp wordt 
vriJwel altijd een clausule toegevoegd die 
ruwweg luidt 'mils de bedrijfsomstandig
heden dit niet bel etten'. Oat betekent dus 
dat als het erop aankomt een vriJe dag n1et 
verleend hoeft te worden. lmmers, als de 
bedriJfsomstandigheden verlening van 
verlof niet beletten heeft een werkgever 
geen enkele reden om verlof te we1geren. 
Pas als de bedriJfsomstandigheden verle
ning van verlof wei bemoeilijken zal hiJ ge
netgd ziJn veri of te weigeren. En dan geldt 
JUist de uitzondenngsclausule van het 
soort dat ik zoeven heb aangeduid. 

Kortom, de jure, maar meestal ook de 
facto schiet een werknemer met dit soort 
bepalingen helemaal niets op. 

c De rechtspraak 
In een arrest uit 1984 (HR Venhorstllnan 
30-3-1984)7 heeft de Hoge Raad zich over 
de onderhavige kwestie gebogen. Aan de 
orde was de kwestie of de Turkse me
vrouw lnan terecht op staande voet was 
ontslagen, nadat z1j was weggebleven op 
het Suikerfeest (aan het eind van de Ra
madan), nadat haar verlof voor die dag 
was geweigerd. Washier sprake van een 
'dringende reden' als vereist voor ontslag 
op staande voet (1639o JO. 1639p BW) nu 
ZIJ was weggebleven van het werk om een 
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voor haar geldende godsdienstige feest
dag te vieren. In feite dus de vraag in hoe
verre de godsd1enstvrijheid in privaatrech
teltjke normen door moet werken. Als me
vrouw I nan wei recht zou hebben op een 
vnje dag was er waarschiJnlijk geen dnn
gende reden voor ontslag. indien ze dat 
recht n1et zou hebben was er wei zo'n drin
gende reden. 

De Hoge Raad formuleerde als volgt 
'Echter zal - daar gelaten specifieke re
gelingen in de arbeidsvoorwaarden - in 
de regel aanwezigheid op het werk in re
delijkheid niet kunnen worden verlangd 
van een werknemer die tijdig tevoren, on
der opgaaf van redenen, toestemm1ng 
voor het opnemen van een snipperdag 
heeft gevraagd. Dit zal anders kunnen zijn 
indien te verwachten valt dat de gang van 
zaken in het bednjf van de werkgever ern
stig zal worden geschaad door de afwe
zigheid van de betrokken werknemer op 
die dag. Of d1t laatste afwijking van voren 
bedoelde regel wettigt, zal naar de om
standigheden van het geval moeten wor
den beoordeeld.' 

Hoewel ik waardering heb voor het feit 
dat de Hoge Raad in beginsel open lijkt te 
staan voor een (Indirect) beroep op de 
godsdienstvrijheid in dit kader, wiltk toch 
een aantal zeer fundamentele kritische 
kanttekeningen bij deze uitspraak plaat
sen. 

De Hoge Raad stelt dat aanwezigheid 
op het werk in redelijkheid niet kan wor
den verlangd indien onder meer is vol
daan aan de volgende voorwaarden: 
a het moet gaan om een voor de werkne

mer belangrijke godsdienstige feest
dag; Deze term lijkt me zeer ongelukkig 
gekozen. Het komt erop neer dat de 
rechter een soort persoonlijkheidson-

6 Onderzoek naar het voorkornen van specrfreke bepalrn
gen ten behoeve van burtenlandse werknerners rn 
bedrrJfstak- en ondernernrngs CAOs dre van toepassrng 
zr1n op 5000 of rneer werknemers. door de Drenst Collec
treve Arberdsvoorwaarden van het Mrnrstene van Socrale 
Zaken en Werkgelegenherd. rnaart 1983 

7 Vrndplaats. NJAB ·84. 366 AA 1985 afl 5. 273 e v . 
NJCM bull (1984) 253 e.v 
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derzoek zou moeten doen. Is voor deze 
werknemer deze feestdag inderdaad 
zo belangrijk dat van hem op deze dag 
geen arbeid verlangd mag worden? 
Zo'n onderzoek gaat mij veel te ver en 
lijkt mij op zich al weer een inbreuk op 
de godsdienstvrijheid, dan wei het 
recht op privacy. 

b de werknemer moet tijdig tevoren heb
ben gevraagd om een snipperdag; 
Deze eis lijkt me in het kader van een 
belangenafweging terecht. Van groat 
belang is echter, dat deze eis een con
crete peri ode om vat. Nu weet een werk
nemer nog niet waar hij/zij aan toe is. Is 
anderhalve maand 'tijdig tevoren'? 

c de gang van zaken in het bedrijf mag 
door afwezigheid van de betrokken 
werknemer op die dag niet ernstig wor
den geschaad. 

Mijns inziens haalt de Hoge Raad met 
deze uitzonderingsclausule het recht dat 
hij in beginsel verschaft weer volledig on
deruit. Bij de bespreking van de CAO
bepalingen heb ik al aangegeven, dat een 
bepaling als deze erop neer komt dat de 
werknemer in de praktijk met lege handen 
staat. En dan maakt het eigenlijk nog niet 
eens zoveel uit dat de Hoge Raad van 
'ernstige schade' spreekt. Er bestaat voor 
de werknemer eigenlijk in de praktijk geen 
enkele reele mogelijkheid om, indien de 
werkgever zich beroept op de uitzonde
ringsclausule, toch een recht te doen gel
den op een vrije dag. Er vindt dan namelijk 
een soort omkering van de bewijslast 
plaats. De werknemer zal, indien de werk
gever zich op die uitzonderingsclausule 
beroept, moeten gaan bewijzen dat de 
gang van zaken niet ernstig zal worden 
geschaad door zijn afwezigheid. Oat is na
tuurlijk ondoenlijk. De Hoge Raad heeft 
denk ik, in zijn pogen een zorgvuldig afge
wogen norm te geven, te weinig stil
gestaan bij de praktische uitwerking van 
zo'n norm. Praktische uitwerking van 
deze norm van de Hoge Raad zal zijn, dat 
het verkrijgen van veri of een gunst blijft en 
geen hard recht is. Over1gens is het goed 
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De Hoge Raad laat verlof 
voor een niet-christelijk 
feest een gunst. 

in dit kader eropte w1jzen, dat de uitspraak 
van de Hoge Raad is overgenomen door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken in 
een circulaire die het over deze kwestie 
heeft doen uitgaan (d.d. 6-12-1986). Op 
grand van deze circulaire is de door de 
Hoge Raad ontwikkelde norm nu het 
meetsnoer voor het verlenen van veri of op 
de diverse departementen. Voorts is de 
circulaire ook naar de gemeenten in Ne
derland gestuurd met een oproep die 
norm over te nemen in de Ambtenaren
reglementen. In de gemeente Utrecht is 
dit bijvoorbeeld reeds gebeurd. 

Wei een hard recht? 
Nu het Nederlands recht dus geen echt 
recht op verlof blijkt te verschaffen doemt 
de vraag op of er wei zo'n recht zou moe
ten komen. lk meen dat deze vraag be
vestigend beantwoord moet worden. En 
wei op basis van drie hooldargumenten: 
a de inhoud van het grondrecht gods-

dienstvrijheid; 
b een door mij gewenste krachtige door

werking in privaatrechtelijke relaties 
van dit grondrecht; 

c het algemene minderhedenbeleid in 
Nederland. 

a De inhoud van het grondrecht gods
dienstvrijheid 
Uit de parlementaire geschiedenis van de 
totstandkoming van art1kel1 van de Grand-
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wet valt niet duidelijk af te leiden of onder 
de godsdienstvrijheid ook valt het vieren 
van godsdienstige feestdagen. Tach 
meen 1k dat dit wei het geval is, op grand 
van drie argumenten 
1 het wezen van de godsdienstvrijheid; 
2 de interpretatie door de Europese 

Commissie voor de Rechten van de 
Mens van artikel9 ECRM; 

3 de Algemene Verklaring van de Ver
enigde Naties (AVVN) inzake de uitban
ning van aile vormen van onverdraag
zaamheld en discriminatle op grand 
van godsdienst of levensovertuiging 
van 1981. 
Het wezen van de godsdienstvr1jheid. 
De godsdienstvriJheid omvat de moge-

liJkheid om zich onbelemmerd in woord en 
daad naar zijn godsdienst te gedragen. 
Het recht om in de geest een bepaalde 
godsdienst aan te hangen hoeft uiteraard 
niet beschermd te worden: 'Die Gedan
ken sind frei'' Nee, het gaat JUist om de be
scherming van het zich kunnen gedragen 
volgens die godsdienst. En kennelijk 
vormt het vieren van godsdienstige feest
dagen een typische gedraging op basis 
van die godsdienst. Oat blijkt uit het feit dat 
in Nederland ruim baan IS gemaakt voor 
de viering van christelijke feestdagen. Oat 
blijkt ook uit het feit dat, zoals boven reeds 
aangegeven, er onder moslims en hin
does een duidelijke behoefte bestaat aan 
de mogelijkhe1d tot viering van de gods
dienstige feestdagen. 

Het wezen van de godsdienstvriJheid is 
dus, dat het de gedragingen die horen bij 
het beleven van een godsdienst mogelijk 
maakt. De uiteindelijke norm voor het 
grondrecht godsdienstvrijheid IS in feite in 
het christen-democratlsch denken de ge
rechtlgheid. GodsdienstvriJheid heeft ai
leen dan betekenis als ze niet aileen het 
recht van de sterkste. de meerderheid be
schermt. 'Minderheden', zegt het Pro
gram van Uitgangspunten, 'hebben recht 
op een gelijkwaard1ge ontplooiing in onze 
samenleving ten einde hun eigen identiteit 
tot gelding te brengen.' Oat betekent dat 
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ook een minderheid in staat moet worden 
gesteld het Ieven in te richten naar de 
godsdienst van haar keuze. Ook als dat 
soms een opoffering voor die meerder
heid betekent. Het vieren van gods
dienstige feestdagen hoort wezenlijk bij 
het beleven van een godsdienst. Daarom 
valt het ook onder de bescherming van 
het grondrecht godsdienstvrijheid. 
2 De Europese Commissie over artikel 9 
ECRM. 

Volgens de Europese Commissie be
schermt artikel 9 ECRM niet elke gedra
ging die iets te maken heeft met de gods
dienst die iemand aanhangt, maar slecht 
die 'manifestations, which actually ex
press the belief concerned. 8 Het vieren 
van godsdienstige feestdagen behoort 
naar mijn mening tot deze manifestations. 
Kennelijk is het vieren van godsdienstige 
feestdagen voor mensen wezenlijk ver
bonden met het beleven van hun gods
dienst. 
3 De AVVN inzake uitbanning van onver
draagzaamheid op grand van gods
dienst. 

Deze verklaring vormt in Nederland 
weliswaar geen geldend recht, maar ze 
kan tach goed gebruikt worden bij de uit
leg van het artikel over godsdienstvrijheid 
in het Verdrag inzake Burgerlijke en Poli
tieke Rechten (BUPO, art. 18). Artikel 5 
van de AVVN 1981 stelt dat het recht op 
vriJheid van gedachte, geweten, gods
dienst of geloof onder andere omvat: de 
vnjheid om rustdagen in acht te nemen en 
om vriJe dagen en ceremonien te vieren in 
overeenstemming met de vereisten van 
iemands godsdienst of geloof. 

Op grand van deze Algemene Verkla
ring kan derhalve gezegd worden dat het 
vieren van godsdienstige feestdagen valt 
onder het in artikel 18 BUPO verleende 
recht op godsdienstvrijheid. AI metal mag 
geconcludeerd worden dat de vie ring van 
godsdienstige feestdagen behoort tot het 
door artikel 6 Grondwet, artikel 9 ECRM 

8 Report 12110/1978. Arrowsm1th (D&R 1980) 5. 
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en artikel18 BUPO beschermde recht van 
vrijheid van godsdienst. 

b Krachtige doorwerking in privaatrech
te!Jjke relaties 
Hierboven heb ik aangegeven dat het 
vraagstuk van de horizontale werking (de 
werking van een grondrecht ook tussen 
particulieren) in Ieite in Nederland niet 
echt aan de orde is. Het gaat, op grond 
van de jurisprudentie veel meer om de 
vraag 1n hoeverre privaatrechtelijke nor
men ook vanuit grondrechten moeten 
worden ingevuld. 

Dit kan niet in algemene zin worden 
beantwoord, maar vergt een zorgvuldige 
afweging van geval tot geval. Grondrech
ten moeten, evenals andere rechten, 1n 

een belangenafweging betrokken wor
den. Oaarbij gaat grondrecht niet te allen 
tijde boven elk ander belang. Anderzijds 
betekent dit ook niet dat grondrechten 
zonder meer op een lijn te stellen zijn met 
andere belangen. Echte gerechtigheid 
betekent niet, dat als aan een bepaald be
lang een grondrecht gekoppeld is, dit be
lang onaantastbaar hoog verheven is bo
ven aile andere belangen. Echte solidari
telt betekent niet dat minderheidsbelan
gen alles bepalend zouden zijn, wei dat 
met de belangen van de minderheid op 
zeer zorgvuldige wijze wordt omgespron
gen. Het komt dus al met al aan op een 
goede belangenafweging. In die afwe
ging krijgt het belang dat 'gedekt' wordt 
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door een grondrecht als het ware een 
'plus', het telt extra zwaar mee. Wei be
dacht moet worden dat het meedoet in de 
belangenafweging; het is daar niet buiten 
geplaatst. Toegespitst op het onderwerp 
van dit artikel betekent dit dat naar mijn 
mening sprake zou moeten zijn van een 
krachtige doorwerking van het grond
recht godsdienstvrijheid in privaatrechte
lljke normen. Oat eist gerechtigheid en so
lidariteit. Anderzijds mag ook het belang 
van de werkgever niet volledig uit het oog 
verloren worden. Ook dat eist gerechtig
held en solidanteit. 

c Het mmderhedenbeleid 
In het kader van het minderhedenbeleid 
wordt gezocht naar de plaats die minder
heden op den duur in Nederland zouden 
moeten krijgen. Entzinger onderscheidt 
drie wiJzen van inpassing, te weten assimi
latie, pluralisme en integratie 9 

1 Ass1milatie: bij assimilatie gaan ver
scheldene etnische groepen deel uit
maken van een en hetzelfde sociale 
systeem. Oat betekent, dat groepen 
aan het eind van het proces n1et meer 
als zodanig herkenbaar zijn, behalve 
aan eventuele fysieke kenmerken als 
huidskleur. In de praktijk komt deze 
eenwording neer op een volledige aan
passing door de minderheid aan de 
meerderheid. De mmderheid is zowel 
qua cultuur als qua structuur volledig in 
de dominante samenleving opgeno
men. 

2 Pluralisme: biJ pluralisme is er sprake 
van het naast elkaar bestaan van ver
schillende culturen, alsmede het be
staan van parallelle, niet-complemen
taire instituties (dat wil zeggen eigen 
scholen, eigen buurthuizen, eigen dui
venfokverenigingen). In deze variant is 
er veel ruimte voor de eigen identiteit 
van de groep. Aan de andere kant is er 
slechts sprake van beperkte participa
tie van de groepsleden aan de institu-

9 H.B Entz1nger. Het Mtnderhedenbeletd. Meppel1980 
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ties van de dominante collectiv1teit. Een 
sterk pluralistisch beleid ten opzichte 
van etnische minderheden zou waar
schiJnlijk een versterking van die min
derheidsposltie met zich brengen. 

3 lntegratie integratie neemt een mid
denpositie in tussen ass1milatie en plu
ralisme. Dit betekent dat er enerzljds 
respect bestaat voor elkaars cultuur, 
anderzijds dat men bepaalde elemen
ten overneemt uit elkaars cultuur. 
Voorts bestaat er een ru1me participatie 
door de minderheid aan de meer
heidsstructuren, aan de andere kant zal 
er in beperkte mate sprake zijn van pa
rallelle, niet-complementaire instituties. 
In de Minderhedennota van de begin 
Jaren tachtig heeft de regering, wat mij 
betreft terecht, gekozen voor een inte
grationistisch beleid. 

Als we deze keuze vertalen naar de feest
dagenkwestie betekent dat een afwijzing 
van twee standpunten: 
- geen enkel bijzonder recht voor werk

nemers op verlof voor godsdienstige 
feestdagen (een assimilationistische 
oplossing); 

- een werknemer heeft voor aile gods
dienstige feestdagen d1e hiJ maar wil 
recht op extra doorbetaald verlof, zon
der enige beperking (een pluralisti
sche oplossing) 

Ook in het kader van een op mtegratle ge
ncht beleid zal mijns inziens gekozen moe
ten worden voor het verlenen van een 
recht op verlof voor een godsdienstig 
feest, een echt recht. zonder dat de belan
gen van de werkgever geheel uit het oog 
verloren worden. Vraag riJsl nu hoe zo'n 
recht vorm zou kunnen kriJQen. 

Een concreet voorstel 
In het voorafgaande heb ik aangegeven 
dat er op d1t moment 1n Nederland geen 
recht op verlof voor een godsdienstlge 
feestdag hard te maken valt. Tevens heb 
1k aangegeven waarom 1k meen dater wei 
zo·n recht zou moeten komen. Gez1en de 
hu1dige stand van zaken l1jkt me wetge-
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ving noodzakelijk. Dit is des te noodzake
lijker nu blijkt dat de belangen van de bui
tenlandse werknemers, zeker op gods
dienstig gebied, tot dusverre niet ellectief 
door enige vakbeweging worden behar
tigd. De FNV is in het geheel niet in deze 
aspecten ge1nteresseerd; het CNV neemt 
de onderhavige kwestie weliswaar mee in 
de jaarlijkse onderhandelingen, maar tot 
dusverre zonder echt succes. Waar het 
voor burgers niet mogelijk blijkt op goede 
wijze voor hun eigen belangen op te ko
men zal de overheid voorwaardenschep
pend te werk moeten gaan. Op dit punt 
kan en moet de overheid duidelijk haar rol 
als 'schild voor de zwakken' vervullen. 
Het moge duidelijk zijn dat mij hier een 
taak voor CDA-kamerleden lijkt wegge
legd om deze zaak, eventueel door mid
del van een initiatief-wetsvoorstel, aan te 
pakken. Graag wil ik, in de vorm van een 
concreet voorstel, een eerste paal slaan 
voor een mogelijk wetsvoorstel. 

lk stel voor, een nieuw lid in te voegen in 
artikel 1638gg Burgerlijk Wetboek dat 
handelt over de vaststelling van vakantie
dagen. Het lijkt me goed dit nieuwe lid in te 
voegen na lid 2, waardoor het dus lid 3 
gaat helen; de ovenge leden schuiven na
tuurlijk door. 

Artikel1638gg lid 3 (nieuw): De werkge
ver is gehouden de werknemer verlofda
gen als bedoeld in artikel 163811 lid 2 te 
verlenen op godsdienstige feestdagen 
volgens de godsdienst die de werknemer 
aanhangt, mits de werknemer de wens tot 
het opnemen van zo' n verlofdag m1nstens 
twee maanden vooraf aan de werkgever 
te kennen heeft gegeven. Dit geldt niet 
voorzover het tegendeel is bedongen of 
u1t de aard van de arbeid voortvloe1t. 
1 'De werknemer': ik zie geen enkele re

d en de werking van dit artikel tot bij
voorbeeld islamitische werknemers te 
beperken. 

2 'Verlofdagen als bedoeld in artikel 
163811 lid 2': dit betekent een keuze 
voor de 'sn1pperdagen-variant'; dit 
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houdt in dat opgenomen dagen afge
trokken worden van het totaal aantal 
besch1kbare verlofdagen. Oeze variant 
is wensel1jk, omdat andere mogelijkhe
den (extra, al dan niet doorbetaald ver
lof) door de overige werknemers als dis
criminatoir ervaren zouden worden. 

3 'Godsdienstige feestdagen volgens de 
godsdienst die de werknemer aan
hangt' het betrett hier een objectieve 
norm en dat is ook de bedoeling. Met 
deze norm in de hand kun je naar biJ
voorbeeld een lslam-deskundige gaan 
en vragen Voor welke godsdienstige 
feestdagen moet een islamitische werk
nemer een VriJe dag kriJgen? lk ver
wacht dat b1nnen enkele Jaren door 
rechtspraak deze norm ten aanzien van 
verschillende godsdiensten geconcre
triseerd zal ziJn. Het zou trouwens een 
uitstekende zaak zijn, indien deze con
cretlsering ook in CAO's plaats zou vin
den. 

4 'Mils de werknemers de wens tot het 
opnemen van zo' n verlofdag minstens 
twee maanden vooraf aan de werkge
ver te kennen heett gegeven': deze ter
mijn maakt het voor een werkgever mo
gelijk zich zo goed mogelijk in te stellen 
op deze vrije dag, door het niet
verlenen van verlof aan andere werkne
mers en bijvoorbeeld het 1nhuren van 
uitzendkrachten. Op deze wijze zullen 
de kosten van de regeling in verreweg 
de meeste gevallen zeer beperkt zijn. 
Anderz1jds weet ook de werknemer 
waar hij/zij aan toe is. 

5 'Oil geldt niet voor zover het tegendeel 
is bedongen of uit de aard van de ar-
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beid voortvloeit' deze formulering is 
dezelfde als die uit 1638w waar verlof 
voor christelijke feestdagen geregeld 
wordt. Bedoeling is dus, dat aileen daar 
een uitzondering mogel1jk IS, waar die 
ook voor christelijke feestdagen moge
lijk is. Oaarbij moet natuurlijk vooral ge
dacht worden aan situaties waar ve1lig
he1d of gezondheid continu-arbe1d ver
eist; denk aan ziekenhuispersoneel of 
brandweerlieden. Andere uitzonderin
gen ZIJn dus niet mogelijk; een werkge
ver kan zich derhalve niet op economi
sche belangen beroepen. 

AI met al meen ik met deze regeling een 
zorgvuldig afgewogen norm te hebben 
voorgesteld. De werknemer verkrijgt een 
praktisch uitoefenbaar recht (een werkge
ver kan zich niet op 'de omstandigheden' 
beroepenl) terwijl ook met de belangen 
van de werkgever rekening gehouden 
wordt. Als het erop aankomt wordt in deze 
oploss1ng recht gedaan aan het recht van 
godsdienstvrijheid. Godsdienstige feest
dagen moeten in Nederland, ongeacht de 
religie gevierd kunnen worden. Het is de 
taak van de overhe1d om deze mogelijk
heid te waarborgen. 
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B1nnenlands bestuur 

Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 

Bestuursakkoord Rijk
gemeenten: behoorlijk 
bestuur tussen 
overheden 

Het bestuursakkoord tussen Rijk en ge
meenten is te waarderen a/seen goed be
doe/de paging om de scheve verhoudin
gen recht te trekken. Afgewacht zal moe
ten worden hoe het Rijk het akkoord za! 
uitvoeren, maar vooral moeten er waar
borgen komen die naleving kunnen ga
randeren. 

'Een reuzenspinne weeft er 
Haar webbe in Den Haag 
In duizend draaden zweeft er 
Haar spinsel naar omlaag' 

Met het voorlezen van dit gedichtje begon 
de staatssecretaris van Binnenlandse Za
ken op 19 februari 1987 bij de onderteke
ning van het bestuursakkoord tussen het 
Rijk en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) haar toespraak. Val
gens mevrouw De Graaff-Nauta was door 
de totstandkoming van het bestuursak
koord het web waarin het Rijk tot dan toe 
de gemeenten ving, 'minder dicht', 'wat 
dunner' geworden. 

In meer bestuurlijke termen gesproken: 
het bestuursakkoord gaf volgens de be
windsvrouwe een nieuwe dimensie aan 
een reeds lang bestaande gecompli
ceerde verhouding tussen Rijk en VNG. 
De relatie tussen het Rijk en de gemeen
ten werd de laatste jaren in toenemende 
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mate ervaren als een ongelijke positie. In 
1972 al had de VNG zich in een open brief 
onder de titel: 'De gemeenten in de tang' 
tot de kabinetsformateur gewend. In 1981 
heette het: 'De gemeenten onder druk'. 
Steeds werd erop gewezen, dat de vrije 
beleidsruimte van de lokale overheden al 
te zeer ingeperkt werd. Aangedrongen 
werd op decentralisatie van taken en be
voegdheden. Langs deze en andere we
gen zou de ongebreidelde bemoeizucht 
van de rijksdepartementen tot stilstand 
gebracht moeten worden. De laatste jaren 
was daarbij gekomen de klacht, dat het 
Rijk de bezuinigingen op onevenredige 
wijze op de gemeenten afwentelde. 

Met het tot stand gekomen en door de 
minister-president, de ministers en staats
secretarissen van Financien en Binnen
landse Zaken enerzijds en de voorzitter en 
secretaris van de VNG anderzijds onder
tekende verdrag heeft de relatie tussen 
het Rijk en de gemeenten een wat ander 
karakter gekregen, aldus staatssecretaris 
De Graaff-Nauta. Niet is volgens haar uit
gegaan van de ouderwetse top-down be
nadering, maar er is sprake van gelijk
waardigheid. De lagere overheden van 

Mr. dr AG J M. Rombouts (1951) IS burgemeester van 
Wouw en voorz1tter aldeling Noord-Brabant van de CDA 
Bestuurdersverenig1ng. 
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voorheen worden voortaan als mede-over
heden beschouwd. Dit in tegenstelling tot 
het beeld dat geschetst wordt in het aan 
Van Poelje ontleende gedicht. Over het 
daarin bedoelde 'web', het ontstaan er
van, haar beknellende werking en de pa
ging eruit los te komen gaat dit artikel. 

Gedecentraliseerde eenheidsstaat 
Nederland is een gedecentraliseerde een
heidsstaat. Zo heel het althans in de offi
ciele staatsinrichtingsboeken, maar in z1jn 
inaugurele rede (p. 21) stelde Hennekens 
media 1986, dat de ontwikkelingen in de 
staatsrechtelijke verhoudingen tussen 
Rijk, provincies en gemeenten er met 
name de laatste decennia toe geleid heb
ben 'dat Nederland een centralistische 
staatsorganisatie is geworden'. Met de val 
van de Republiek der Verenigde Neder
landen aan het einde van de achttiende 
eeuw kwam een einde aan de soevereinl
telt van de provincies. Vanaf het begin van 
de negentiende eeuw vormden de Neder
landen een eenhe1dsstaat. De Grondwet 
van 1814 brak met de sterke central1satie 
van het overheidsgezag zoals wij dat on
der Napoleon kenden. De lokale en pro
vinclale besturen werden weer in ere her
steld, zij het binnen het kader van de een
heldsstaat. Daarmede hoople men een 
gezond evenwicht gevonden te hebben 
tussen centralistische en decentralistische 
tendenzen. Bepaalde aangelegenheden 
werden aan de provincies en 'gemeenten' 
overgelaten. Op andere terreinen werden 
de touwtjes door het Rijk strak in de hand 
gehouden. 

Sinds het midden van de vonge eeuw 
staan aan het hoofd van de gemeenten en 
provincies rechtstreeks gekozen raden en 
staten. Lange liJd daarna IS de aldus opge
bouwde staatsorganisatie ervaren als een 
un1tair systeem waarbinnen voldoende 
ruimte was voor e1gen beleidsvrijheid van 
de lokale en prov1nc1ale besturen. Met 
Hennekens ben 1k van mening dat be
leidsvrije ru1mte voor de lag ere overheden 
de afgelopen decennia echter sterk afge-
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nomen is. Hennekens noemt drie grond
wettelijke pijlers waarop de provincies en 
gemeenten gefundeerd zijn. In de eerste 
plaats is daar artikel 124 (lid 1) van de 
Grondwet, dat de basis vormt voor de 
autonomie van de provincies en gemeen
ten. Nog in hetzelfde hoofdstuk van de 
Grondwet word! evenwel duidelijk ge
maakt, dat het hier allerminst om volled1ge 
zelfstandigheid van de gemeente- en pro
vinciebesturen gaat. Zo kunnen beslu1ten 
van deze besturen bij Koninklijk Besluit 
vernietigd worden, dus achteraf. Ook is 
het mogelijk voorafgaand aan dergelijke 
besluitvorming toez1cht uit te oefenen op 
de gang van zaken in de provincies en ge
meenten. Voorts bepaalt de wetgever op 
grond van artikel132 (lid 6) van de Grand
wet welke belastingen door de besturen 
van provincies en gemeenten kunnen 
worden geheven. Tenslotte zij hier ver
meld dat ook de samenwerking van ge
meenten en/of provincies geheel onder
worpen is aan door de wetgever te stellen 
regels. Als tweede pijler w1jst Hennekens 
op het zogenaamde medebewindsartikel 
(124, lid 2) op grond waarvan de wetgever 
de gemeenten en provincies kan verplich
ten mee te werken aan riJksbeleid. De 
derde pijler betreft de financ1ele verhou
ding tussen het Rijk en de andere overhe
den. In de Grondwet van 1983 word! nu 
voor het eerst aangegeven dat d1e ver
houding wettelijk geregeld moet worden. 

Het moge duidelijk ziJn dat de wetgever 
een uitermate belangrijke rol is toegekend 
biJ het inrichten van onze binnenlandse 
bestuurlijke organisat1e. Sterker nog: in
dlen men de grondwetgever als de archi
tect van ons staatsrechtel1jk bouwwerk 
zou wlllen beschouwen, dan is de wetge
ver de binnenhuisarchitect aan wie wei
haas! onbeperkte handelingsvrijhe1d is 
gegeven om d1t bouwwerk naar eigen 
goeddunken 1n te nchten. De wetgever is 
over1gens inrichter en medebewoner te
gelijk van het bestuursgebouw. Door 
eerstgenoemde functie kan hij een stern
pel drukken op de leefregels die hij en 
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Gemeenten en provincies 
zijn steeds meer 
ondergeschikt geraakt aan 
de rijksoverheid. 

vooral de andere bewoners in dat gebouw 
in acht hebben te nemen. 

Alhoewel het vanaf het begin van de vo
nge eeuw steeds de bedoeling is geweest 
een staatsopbouw tot stand te brengen, 
waarin de gemeenten en provincies vol
waardige onderdelen van de een
heidsstaat zouden vormen die een eigen 
zelfstandige, n1et-ondergesch1kte plaats 
zouden kunnen innemen, heeft de voort
schnjdende central1satie d1t idee ver
stoord. De balans is de laatste decennia 
doorgeslagen in de richting van de centra
lisatie. HerhaaldeliJk heeft de VNG hier
voor aandacht biJ regenng en parlement 
gevraagd. In 'De gemeenten in de tang' 
(1972, p. 3) hield ziJ de toenmalige kabl
netsformateur voor dat opeenvolgende 
kabinetten weliswaar in woord en ge
schrift het beginsel van de decentralisat1e 
verkondigd hadden, maar dat het feitelijk 
beleid van de rijksoverheid hiermede in 
flagrante striJd was. 
'- Op steeds meer terreinen tracht men 

van het centrale n1veau u1t het lokaal 
bestuur tot 1n details te beheersen. 

- Het ontbreekt vele gemeenten boven
dlen aan voldoende geld om de ver
antwoordelijkheid waar te maken voor 
de beslissingsmarge die hun nog 
resteert. 

- Zonder enig vooroverleg, laat staan 
meebeslissen. voert het Rijk bezuini
gingen door. die onmiddellijke reper-
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cussies hebben voor het gemeentelijk 
wei en wee. 

- In toenemende mate confronteren 
steeds zelfstandiger optredende de
partementen de gemeenten met af
zonderlijke, elkaar niet dekkende, 
maatregelen.' 

BiJna lien jaar later werd in een soortgelijke 
open brief aangedrongen op onder meer: 
- een drastische beperking van centra-

listische regels, voorschriften, onder
zoeken, enquetes en adviescommis
Sies en -raden; 

- experimenten met decentralisatle van 
rijkstaken in grote en middelgrote ge
meenten; 

- geen nieuw sectoraal beleid; 
- geld biJ nieuwe taakopdrachten; 
- sanering van de specifieke Ultkenn-

gen; 
- geen verdere verplichtingen voor ge

meenten om plannen op te stellen; 
- omzetting van preventief in repressief 

toezicht. 
Van een evenwichtige ontwikkeling van 
de aan het 1dee van de gedecentrall
seerde eenheidsstaat ten grondslag lig
gende u1tgangspunten is, zo mag gecon
cludeerd worden, geen sprake meer. 
Hennekens somt in zijn oratie (p. 12 e. v.) 
nog enkele aspecten op. Zo heeft het in
middels door het Europees Hof beknti
seerde administratief beroep 'een superio
riteits-bevorderend effect' gehad van het 
ene bestuur (het Rijk) ten opzichte van an
dere bestuursambten. Ook van de admi
nistratieve rechtspraak moet met schrijver 
geconstateerd worden, dat zij nimmer ten 
doe! gehad heeft om het ene overheids
ambt tegen het andere te beschermen. 
Het feit dat artikel 136 van de Grondwet 
zich uitsluitend richt op de geschillen
beslechting tussen decentrale overheden 
en niet op geschillen van deze lichamen 
met het R1jk, werkt voorts ·een min of meer 
onaantastbare postie van het Rijk in de 
hand, hetgeen in een tijd van toenemende 
spanningen, zoals deze zich de laatste Ja
ren geman1festeerd hebben, de verhou-
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dingen binnen de overheid niet goed 
doet'. Ook in financieel opzicht zijn ge
meenten en provincies bijna volledig af
hankelijk van het Rijk. Slechts een klein 
deel van hun inkomsten verwerven zij 
door het heffen van eigen belastingen of 
retributies. Jaarlijks worden op basis van 
in de Financiele Verhoudingswet aange
geven criteria middelen toegewezen aan 
het provincie- en gemeentefonds. Garan
ties voor een bepaalde toedeling bestaan 
niet, terwijl de mogelijkheid om bezwaar te 
maken tegen deze toedeling beperkt is tot 
een aantal specifieke gevallen. 

De balans opmakend na een analyse 
van de centrale bestuursbevoegdheden 
velt Hennekens (p. 17) het volgende 
harde oordeel: 'het Rijk beschermt zich
zelf tegen door anderen in rechte te geven 
oordelen over beslissingen ten aanzien 
van decentrale lichamen en ambten. Een 
onafhankelijk oordelende instantie over 
bestuursdaden van het Rijk wordt niet ge
wenst'. Althans niet door het Rijk, want 
schrijver doet het voorstel om bij de Raad 
van State een aparte afdeling in het Ieven 
te roepen die een bindend oordeel moet 
kunnen uitspreken over decentrale licha
men rakende besluiten en maatregelen 
van het rijksbestuur. Als toetsingsgrond 
ware hierbij te denken aan 'strijd met de 
wet', detournement de pouvoir en a bus 
de pouvoir, terwijl als nieuw criterium inge
voerd zou kunnen worden, 'dat het Rijk bij 
het nemen van een beslissing of maatre
gel onvoldoende rekening heeft gehou
den met het decentraal belang'. Naar ana
logie van de beginselen van behoorlijk 
bestuur zoals deze gelden in de verhou
ding tussen overheid en burger zou de 
Raad van State beginselen van decentraal 
bestuur kunnen ontwikkelen voor de rela
ties tussen overheden onderling. 

Beginselen van behoorlijk bestuur 
De beginselen van behoorlijk bestuur zijn 
in jurisprudentie en literatuur ontwikkelde 
omgangsvormen die de overheid in acht 
dient te nemen in zijn relaties tot burgers. 
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Het bestuurlijk handelen van de overheid, 
tot uiting komend in beschikkingen, moet 
de toets der kritiek dezer beginselen kun
nen doorstaan. Recentelijk heeft de Hoge 
Raad in het zogenaamde Spuitvliegenar
rest de vraag beantwoord of ook alge
meen verbindende voorschriften getoetst 
kunnen worden aan ongeschreven 
rechtsregels. Van Male schrijft hierover: 
'Dit antwoord luidt positief. Algemeen ver
bindende voorschriften van bestuursorga
nen afkomstig mogen behalve met "ho
gere" wetgeving, ook niet strijdig zijn met 
algemene rechtsbeginselen waaronder 
het verbod van willekeur. Bij de beant
woording van de vraag of er sprake is van 
willekeur kunnen andere beginselen zoals 
het motiveringsbeginsel en het zorgvul
digheidsbeginsel een rol spelen.' 

De beginselen van behoorlijk bestuur 
gaan derhalve voor een steeds wijder ter
rein van ons bestuurlijk handelen gelding 
krijgen. Het mag dan ook geen verbazing 
wekken, dat wat van de overheid jegens 
de burger gevraagd word!, eveneens van 
het ene overheidslichaam jegens een an
der overheidslichaam verlangd wordt. Het 
kabinet-Lubbers II heeft wat dit betreft de 
ontwikkelingen goed aangevoeld, toen 
het zich in zijn regeerakkoord (1986) voor
nam een overeenkomst met de decentrale 
overheden af te sluiten. AI veel eerder was 
aangedrongen op behoorlijk overleg en 
behoorlijke omgangsvormen tussen over
heidsorganisaties. In het rapport 'Comple
mentair bestuur verkend' (1977, p. 1 0) 
kwam de werkgroep complementair 
bestuur tot de conclusie, 'dat de klassieke 
omgangsvormen van de verschillende 
bestuursniveaus te weinig zijn afgestemd 
op een zekere mate van gezamenlijke ver
antwoordelijkheid', terwijl overheden van 
verschillende bestuursniveaus steeds va
ker niet onafhankelijk van elkaar optre
den, maar elk een eigen inbreng leveren, 
opdat het totale overheidshandelen tot het 
gewenste resultaat leidt. Voor deze 
nieuwe werkwijze, deze nieuwe manier 
van met elkaar omgaan beschouwt de 
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werkgroep als essentieel: 'overleg val
gens van tevoren zorgvuldig geregelde 
procedures tussen besturen van afzon
derlijke openbare lichamen van verschil
lende bestuursniveaus op bas1s van met 
waarborgen omgeven geiiJkwaardigheid 
en, mede uit dien hoofde, met duidel1jke 
regeling van de rechtsgevolgen'. 

En in het september/oktobernummer 
van Bestuurswetenschappen (1978) 
schreef Berg dat het nod1g zou z1jn 'een al
gemeen aanvaarde gedragscode te ont
wikkelen (- ). Men mag aannemen dat, 
naarmate relaties tussen organisaties in
tensiever worden en onderlinge besluit
vormingsprocessen frequenter voorko
men, het belang van elke organ1satie blj 
zo' n gedragscode toeneemt, aangezien 
onvoorspelbare en onzekerheidsverster
kende elementen worden weggenomen'. 

H1ervoor noemde ik al het regeerak
koord van het kabinet-Lubbers II, waarin 
het streven is opgenomen om bij wiJze van 
proef te komen tot bestuursakkoorden 
waarin afspraken ziJn vastgelegd over de 
financ1ele verhoudingen tussen het Rijk 
enerzljds en de gemeenten en provincies 
anderz1jds. 

Naast het in de inle1ding van dit hoofd
stu k genoemde akkoord tussen het Rijk en 
de gemeenten is JUISt voor het afronden 
van dit artikel ook een bestuursakkoord 
tussen het Rijk en de provincies tot stand 
gekomen De onderhandel1ngen tussen 
minister De Konmg en staatssecretaris De 
Graaff-Nauta enerzijds en het curatorium 
van het lnterprovinc1aal Overleg (IPO) an
derzijds hebben tot overeenstemming ge
leid over de inhoud ervan. Daarna werd 
het concept-akkoord voorgelegd aan de 
besturen van de twaalf provincies. Vervol
gens zal de T wee de Kamer der Staten
Generaal de gelegenheid knjgen haar ge
voelens met betrekking tot het bestuursak
koord te doen blijken. Het bestuursak
koord zal twee maanden na toezending 
aan de Kamer ondertekend worden door 
vertegenwoordigers van kab1net en IPO. 
Karakter en inhoud van dit akkoord verto-
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nen veel gelijkenis met het bestuursak
koord tussen Rijk en VNG. 

Reden waarom ik mij hierna beperken 
zal tot laatstbedoeld akkoord. Vooraf zij er 
nog op gewezen, dat de Directeur-Gene
raal Binnenlands Bestuur Hendrikx be
pleit heeft soortgelijke akkoorden tot stand 
te doen brengen tussen provincies en ge
meenten. Onderwerpen die daarin gere
geld zouden kunnen worden ziJn volgens 
deze: 
- de wijze waarop de gemeenten be

trokken worden bij de provinciale be
leidsontwikkeling; 

- periodiek overleg tussen provincie en 
provinciale afdeling van de VNG; 

- de cnteria waaraan het provinciaal 
bestuur zich bij goedkeuring en toe
zicht zal houden; 

- welke provinciale taken voor decentra
lisatie in aanmerking komen en onder 
welke voorwaarden; 

- de wijze waarop de provincie concrete 
inhoud geeft aan haar cobrdinatie
taak; 

- de financiele gevolgen van de provin
ciale beleidsvoornemens; 

- de harmonisatie en de bureaucratise
ring van procedures. 

lnhoud akkoord Rijk-gemeenten 
Terug naar het bestuursakkoord tussen 
het Rijk en de gemeenten. Hoofddirecteur 
Berg van de VNG vindt dat de gemeenten 
met de totstandkoming hiervan 'een grote 
strategische winst (hebben) behaald'. Al
vorens tot een beoordeling van de inhoud 
en de aard van dit akkoord te komen volgt 
hier eerst een korte beschrijving van het
geen het Rijk en de VNG hebben vastge
legd. In het akkoord worden enerzijds in
tenties uitgesproken en procedures over
eengekomen, anderzijds worden ook en
kele financiele afspraken gemaakt. Om 
met het laatste te beginnen. Hiervoor werd 
er reeds op gewezen, dat de gemeenten 
van oordeel zijn dat het beleid in de voor
gaande kabinetsperiode (kabinet-Lubbers 
I) geleid heeft tot meer dan evenredige 

523 



ombuigingen bij de gemeenten. De VNG 
was de onderhandelingen ingegaan van
uit de gedachte, dat het onevenredige ge
deelte van die ombuigingen alsnog ge
compenseerd moest worden. Volgens 
vice-voorzitter De Cloe van de VNG was 
dit niet haalbaar: 'We wilden in ieder geval 
een begin van rechtzetting zien van deze 
benadeling. Verder hoopten we via een 
akkoord (-) het recht te behouden om op 
deze onevenredige kortingen terug te ko
men. (-) Dit is het moeilijkste onderhan
delingspunt geweest. (-) Met het extra 
geld voor de gemeenten is voor het eerst 
(-) het regeerakkoord opengebroken' 
(Lokaal Bestuur, dec. 1986). De Cloe doelt 
hiermede op de 50 miljoen die het Rijk 
structureel heeft toegezegd voor het doen 
van investeringen. Voor 1987 was dit be
drag reeds 'weggegeven'. In het akkoord 
verplichtte het Rijk zich ook voor 1988 tot 
eenzelfde impuls, terwijl ten aanzien van 
de begrotingsjaren 1989 en 1990 op
nieuw telkens 50 miljoen structureel aan 
het gemeentefonds zal worden toege
voegd, 'indien de ontwikkeling van het fi
nancieringstekort van het Rijk dat toelaat'. 

Het volume-accres in de meerjarenra
ming van het gemeentefonds blijft in deze 
kabinetsperiode gehandhaafd op 1%. 
Verder zullen de gemeenten een evenre
dige bijdrage leveren aan reeds voorziene 
en verder nog noodzakelijke ombui
gingsmaatregelen, 'indien en voorzover 
deze uit hoofde van nadere macro-econo
mische ontwikkelingen (-) noodzakelijk 
blijken. Zij leveren geen bijdrage 1n ombui
gingen noodzakelijk voor het opvangen 
van beleidsintensiveringen, beleldsma
tige tegenvallers die endogeen binnen 
de begroting moeten worden opgevan
gen en niet gerealiseerde ombuig~ngen 
op de departementale begrotingen'. Tot 
zover de financiele paragraaf van het ak
koord. 

De eerdergenoemde intenties en pro
cedures hebben veelal betrekking op de 
staatsrechtelijke positie van de gemeen
ten als 'mede-overheden'. lk kom hierop 
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verderop nog terug. Voor een korte be
schrijving doe ik een greep uit de 25 arti
kelen van het akkoord: 
Algemeen 
- het Rijk zal met de VNG overleg voe

ren over het voorgenomen pro
gramma van wetgeving voor zover dat 
betrekking heeft op de positie van de 
gemeenten; 

- de verhouding tussen het Rijk en de 
gemeenten zal zijn gebaseerd op de 
beginselen van autonomie, zoveel mo
gelijk vrije beleidsruimte bij medebe
wind, evenredigheid en redelijkheid. 
De decentralisatie van rijkstaken wordt 
bevorderd; 

- de beginselen van evenredigheid en 
redelijkheid worden in ombUigings
taakstellingen door het kab1net gehan
teerd; 

Maatregelen die de realisering van ombui
gingen mogelijk maken 
- naast de algemene kortingen vinden 

geen specifieke kortingen op de alge
mene uitkeringen plaats; 

- ombuigingsmaatregelen worden ver
gezeld van door het RiJk te nemen 
maatregelen die moeten leiden tot ver
betering van de kwaliteit van het func
tioneren van de overheid. Te denken 
valt hierbij aan: 
* beeindiging of mitigering van me

debewindstaken; 
* overdracht van taken van Rijk naar 

gemeenten; 
* terugdringing van rijksbemoeienis 

door sanering van specifieke uitke
nngen, het aantal gedeconcen
treerde rijksdiensten, het aantal 
planprocedures en het bestuur per 
circulaire en door vermindering van 
toezicht en door vermindering en 
vereenvoudiging van wet- en regel
geving; 

- voor elk van de vier grote steden ko
men er een of meer brede doeluitkerin
gen. Twee jaar later worden overeen
komstige uitkeringen tot stand ge
bracht voor de ovenge gemeenten; 
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Nieuwe takenlintenstvering van taken 
- ind1en bele1dsvoornemens van het Rijk 

leiden tot een wijziging in de taakver
deling tussen Rijk en gemeenten wordt 
dit toegel1cht, in het bijzonder wat de fi
nanciele gevolgen voor de gemeenten 
zijn; 
kosten van opgelegde nieuwe taken of 
van opgelegde taakintensivenngen 
worden volledig gecompenseerd; 
de gemeenten of de VNG worden in 
een vroegtijdig stadium bij de beletds
ontwikkeling betrokken omtrent plan
nen en maatregelen waarbij de taak
verdeling of de financiele verhouding 
tussen Rijk en gemeenten aan de orde 
IS; 

lnwerkingtreding nieuwe maatregelen/in
formatievoorziening 
- bij de invoering van nieuwe maatrege

len wordt een redeltjke invoenngster
miJn aangehouden, als regel ten 
minste drie maanden na afkondiging; 

- voor 1 JUii ontvangen de gemeenten 
mededeling over de algemene uitke
ring uit het gemeentefonds voor het 
volgende begrotingsjaar 

Het bestuursakkoord en de nadere uitwer
ktng gelden voor de zittingsperiode van 
het kabinet-Lubbers II. De Tweede Kamer 
wordt v66r de ondertekening in de gele
genhetd gesteld 'zijn gevoelens te doen 
blijken' Na ondertekening wordt het ak
koord aan de Staten-Generaal (dus: 
Tweede en Eerste Kamer) medegedeeld. 
In 1989 zal een evaluatie van de werking 
van het bestuursakkoord verschijnen. 'B1j 
een volgende kabinetsformatie zal de eva
luatte worden overgelegd.' zo luidt de laat
ste z1n van het akkoord Opengelaten 
wordt daarmede de vraag of een volgend 
kabinet tot een soortgel1jk akkoord bereid 
IS. Berg meent het antwoord al te weten: 
'Een volgend kab1net zal zich n1et kunnen 
veroorloven geen bestuursakkoord met 
de gemeenten te slu1ten ' (B&G, dec. 
1986) 
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Betekenis van bestuursakkoord 
Wat is nu de betekenis van het bestuurs
akkoord tussen het Rijk en de VNG? Voor 
onderstaande analyse is intensief gebruik 
gemaakt van het advies dat de Raad voor 
het Binnenlands Bestuur (RBB) hierover 
op 6 maart 1987 aan de minister van Bin
nenlandse Zaken heeft uitgebracht, als
mede van het pre-advies van prof. mr. 
D.W.P. Ruiter dat de basis heeft gevormd 
voor 's Raads advies. Gekozen is evenwel 
voor een eigensoortige methode. 

Achtereenvolgend wordt een poging 
gedaan de volgende vragen te beant
woorden: 
- Wat voor soorten van afspraken heeft 

men in het bestuursakkoord gemaakt? 
- Wie worden door het bestuursakkoord 

gebonden? 
- Hoe kan die binding omschreven wor-

den? 
De RBB onderscheidt in het bestuursak
koord vier soorten van afspraken: 
'a beginselen en garanties die betrekktng 

hebben op de staatsrechtelijke positie 
van de lagere overheden (-) en op de 
wijze van om gang tussen het Rijk en de 
gemeenten (- ); 

b het financiele kader dat voor de lagere 
overheden zal gelden, als onderdeel 
van de financieel-economische taak
stelling die voor een regeerperiode is 
overeengekomen; 

c de hoofddoelstellingen van het rege
ringsbeleid in de verschillende secto
ren (-) voorzover deze afhankelijk z1jn 
van de medewerking van de lagere 
overheden, dan wei op de besluitvor
mtng door deze overheden duidelijk in
vloed zullen kunnen hebben; 

d b1jzondere voornemens met betrek
king tot een specif1eke categone van 
gemeenten (- ). ' 

De onder a genoemde categor1e verschilt 
naar tijd en kwalite1t van de avenge cate
gorieen. In de eerste plaats hebben de on
derwerpen d1e onder categorie a vallen 
'een betekenis die verder reikt dan de 
duur van een regeerperiode en de inzich-
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ten van een regerende coalitie'. Het gaat 
hier om normatieve grondslagen van de 
Nederlandse staatsopbouw. Door deze in 
een bestuursakkoord vast te leggen 'kan' 
volgens Ruiter 'misschien enigszms een 
halt worden toegeroepen aan een niet 
door grondwettelijke garanties belem
merde tendentie in de Nederlandse poli
tieke beleidsvorming om vrijheden van la
gere overheden in te perken en zekerhe
den aan haar te ontzeggen'. De uitspra
ken die in het bestuursakkoord te dien 
aanzien worden gedaan, kunnen mijns in
ziens beschouwd worden als een eerste 
poging om te komen tot een codificatie 
van algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur tussen overheden, een gedrags
code voor overheden in hun omgang met 
elkaar, gezien het eenzijdige karakter van 
het akkoord - iets waarop verderop nog 
zal worden teruggekomen - betreft het 
hier voorshands uitsluitend gedragspre
missen voor de regering. Tegen de ach
tergrond van de binnen onze gedecentra
liseerde eenheidsstaat scheefgegroeide 
verhoudingen tussen het Rijk en de ge
meenten kunnen de hier bedoelde afspra
ken in het bestuursakkoord zeer zeker ge
zien worden als een goedbedoelde po
ging om het grote machtsoverwicht van 
het Rijk ten opzichte van de gemeenten te 
mitigeren. Het is thans nog te vroeg om 
van een geslaagde poging te spreken. 
Daarvoor zal niet aileen afgewacht moe
ten worden hoe in de praktijk uitvoering 
aan het akkoord gegeven zal worden, 
meer nog zal gestreefd moeten worden 
naar waarborgen die de naleving van een 
dergelijk akkoord kunnen garanderen (zie 
verderop). Wei is duidelijk, dat algemeen 
wordt erkend en door dit bestuursakkoord 
bevestigd, dat de relatie tussen het Rijk en 
de gemeenten aan herijking toe is. Onvol
doende werden de gemeenten (en pro
vincies) 1n de voorb1je decennia door het 
Rijk beschouwd als mede-overheden. Te
veel werd de nadruk gelegd op de een
heidsstaat, te weinig - ondanks allerlei 
schone beloften - op de decentralisatie 
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van taken en bevoegdheden. Het mag 
dan ook zonder meer toegejuicht worden, 
dat het kabinet-Lubbers II ingezien heeft, 
dat er op dit punt iets rechtgetrokken 
moest worden. Qua inhoud kan dan ook 
ingestemd worden met de gemaakte af
spraken. Wat de gekozen vorm betreft 
verdient het overweging de onder catego
rie a vallende onderwerpen zoveel moge
lijk in formele wetten vast te leggen. Het 
betreft hier immers preciseringen van de 
aan onze gedecentraliseerde een
heidsstaat ten grondslag l1ggende uit
gangspunten. Misschien lenen zich zelfs 
een of meer uitspraken voor verankering 
in de Grondwet. Zo heeft Brinkhorst voor
gesteld om het decentralisatieprincipe 
grondwettelijk vast te leggen. 

Ervaringen in Belgie opgedaan hebben 
echter helaas aangetoond, dat opname 
van een dergelijke instructienorm in de 
Grondwet nog geen garantie vormt voor 
concrete realisaties. Opname van dit be
ginsel in 1970 in de Belgische Grondwet 
he eft wei nig praktisch effect gesorteerd 
voor de verhoudingen tussen het Rijk en 
de lagere bestuursniveaus. Er zal dus bij 
ons meer moeten gebeuren. Mogelijk 
kunnen enkele van de in het bestuursak
koord vermelde beginselen en garanties 
een plaats kr1jgen in de nieuwe gemeente
wet. Ook ware te overwegen de Wet Alge
mene Regels van Bestuursrecht hiervoor 
te benutten. Zeker waar men in de hier be
doelde categorie van onderwerpen te ma
ken heeft met uitwerkingen, preciseringen 
van ons staatsbestel horen deze miJns in
ziens thuis in organieke wetgeving. Een 
bestuursakkoord is daarvoor een te broos 
kader. 

Anders is dit ten aanzien van de overige 
categorieen de financiele afspraken tus
sen regering en gemeenten voor een re
geerperiode (b), de hoofddoelstellingen 
van het regeringsbeleid voor een regeer
periode (c) en de bijzondere voornemens 
met betrekking tot een specifieke catego
rie van gemeenten (d). Hiervoor is een be
stuursakkoord juist een zeer geschikt ka-
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der. Deze onderwerpen hebben in tegen
stelling tot die uit categorie a geldings
kracht voor een regeerperiode met deze 
regeringscoalitie. Het betreft hier beleids
inhoudelijke en financiele afspraken tus
sen het nieuw aangetreden kabinet en 
haar mede-overheden. Aangezien deze 
mede-overheden, zoals wij gezien heb
ben, in een afhankelijke relatie staan ten 
opzichte van de regering is het voor deze 
van groot gewicht duidelijkheid te krijgen 
over hun financiele perspectief voor de 
eerstkomende jaren. Dit wat categorie b 
betreft. Ook voor de hoofddoelstellingen 
van het regeringsbeleid in de verschil
lende sectoren (categorie c) geldt, dat de 
rechtszekerheid er mede gediend is, dat 
de rijksoverheid haar voornemens voor de 
eerstvolgende periode duidelijk kenbaar 
maakt. De vierde en laatste categorie van 
onderwerpen (d) kunnen mijns inziens 
voortaan ook beter niet in een generaal 
bestuursakkoord worden opgenomen. 
Wij hebben hier immers te maken met spe
cifieke afspraken tussen het Rijk en een 
bepaalde categorie van gemeenten, bij
voorbeeld de vier grote steden of de ge
meenten met meer dan 100.000 inwo
ners. Het verdient de voorkeur afspraken 
tussen deze gemeenten en het Rijk in een 
afzonderlijk akkoord vast te leggen. Als 
belangrijkste reden zou ik hiervoor willen 
noemen het feit dat deze gemeenten beter 
zelf hun eigensoortige belangen kunnen 
verdedigen. Beter dan dit door de VNG 
kan geschieden, die immers de represen
tant moet en wil zijn van aile gemeenten. 
Op dit representatieprobleem zal nog wor
den teruggekomen. 

Deelakkoorden 
Alvorens over te stappen naar de vol
gende paragraaf nog even het volgende. 
In het bestuursakkoord Rijk-gemeenten is 
afgesproken, dat per departement bezien 
zal worden welke uitwerking aan dit ak
koord gegeven kan worden. De RBB (p. 
14) waarschuwt ervoor deelakkoorden af 
te sluiten waarin 'wederzijdse verplichtin-
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gen tussen het Rijk en de VNG worden 
aangegaan.' Vooralsnog lijkt de betekenis 
van deelakkoorden er vooral in te zijn ge
legen per beleidssector hetzelfde te doen 
als wat met de bestuursakkoorden in alge
mene zin wordt beoogd: het enigszins 
rechttrekken van scheefgegroeide ver
houdingen tussen de bestuursniveaus. 
Willen deelakkoorden die functie vervul
len, dan zullen ook zij vooral eenzijdige 
verplichtingen van het Rijk moeten bevat
ten. Aldus kunnen in de onderscheiden 
beleidssectoren 'vertrouwenwekkende 
maatregelen worden getroffen op het 
punt van de interbestuurlijke relaties.' In 
dit verband suggereert de RBB niet Ianger 
te streven naar de totstandkoming van 
deelakkoorden, maar elke minister een 
Nota van uitwerking te Iaten opstellen, 
waarin wordt aangegeven welke beteke
nis het bestuursakkoord heeft voor zijn 
eigen sector. Deze nota ware overigens 
wei in concept aan de VNG ter becom
mentariering voor te leg gen. Aldus zou het 
bestuursakkoord wei per sector uitge
werkt worden, zonder dat hiervoor overi
gens de vorm van een overeenkomst ge
kozen wordt. Een dergelijke nota zal bo
vendien vlotter tot stand kunnen komen 
dan een overeenkomst. 

Welke partijen gebonden? 
Door het bestuursakkoord Rijk
gemeenten worden de volgende instan
ties gebonden: 

Het kabinet-Lubbers II is bij 
uitstek gebonden tot het 
leveren van prestaties. 
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- het kabinet-Lubbers II; 
- de individuele ministers uit dit kabinet; 
- de Tweede Kamer der Staten-

Generaal; 
- de VNG; 
- de gemeenten. 
Het kabinet-Lubbers II is de partij b1j Ult
stek die op grond van het bestuursak
koord gehouden wordt tot het leveren van 
bepaalde beleidsmatige prestaties. Oat 
geldt ook voor de afzonderlijke ministers 
uit dit kabinet. Deze gebondenheid vloeit 
enerzijds rechtstreeks voort uit het 
bestuursakkoord zelf en kan anderzijds 
optreden op grond van de nog af te sluiten 
deelakkoorden. 
De Tweede Kamer der Staten-Generaal is 
v66r de ondertekening van het akkoord in 
de gelegenhe1d gesteld ter zake z1jn ge
voelens te doen blijken. De Kamer heeft 
hierover met de staatssecretaris van Bin
nenlandse Zaken, mevrouw De Graaff
Nauta, van gedachten gewisseld. Hier
door is ook zij gecommitteerd aan het ak
koord, in dier voege dat de Kamer in de 
komende tijd in zal stem men met beleids
daden van het kabinet-Lubbers II, die 
steunen op of voortvloeien uit het bestuurs
akkoord. Bovendien mag van de Tweede 
Kamer als 'controleur' van het regerings
beleid verwacht worden, dat z1j erop zal 
toez1en dat met de VNG gemaakte afspra
ken ook worden nagekomen casu quo dat 
beleidsdaden die indruisen tegen letter en 
geest van het akkoord zullen worden on
gedaan gemaakt. Werd de Tweede Ka
mer vooraf geraadpleegd over het ak
koord, de Eerste Kamer kwam pas 'in 
beeld' na de ondertekenmg ervan. Laten 
we dit maar als een schoonheidsfoutje of 
kinderziekte beschouwen, want ik kan niet 
mz1en waarom de Eerste Kamer n1et op 
dezelfde wiJze als de Tweede Kamer in het 
besluitvormingsproces betrokken zou 
kunnen worden. Sterker nog: een be
stuursakkoord raakt zozeer de staatsrech
telijke pos1t1e van de lagere overheden ten 
opz1chte van het Rijk, dat het oordeel hier
over van de Eerste Kamer als Kamer van 
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reflect1e gevraagd dient te worden. Dit 
geldt te meer waar, zoals nu, 1n het 
bestuursakkoord een groot aantal meer 
algemeen geldende principes zijn vastge
legd, die een uitwerking vormen van ons 
Nederlandse staatsbestel. 
Tegenover het kabinet als contractpartij 
stond de VNG als contractant. Zij trad op 
als vertegenwoord1gster van aile Neder
landse gemeenten. De VNG heeft intern 
een betrekkelijk zware procedure gevolgd 
om te weten te komen of z1j gemachtigd 
was op te treden namens aile gemeenten. 
Alhoewel de VNG op grond van het be
stuursakkoord niet gehouden is tot het le
veren van enige prestatie, is zeker wei 
sprake van een bindmg van deze organi
satie aan het akkoord, welke aileen al 
moge blijken uit het feit dat het akkoord 
door de voorzitter en secretaris van de 
VNG ondertekend is. Deze bmding be
staat hierin, dat zij z1ch niet zal verzetten te
gen regeringsbeleid dat in de liJn ligt van 
het akkoord. Ook zal zij waar het de finan
ciele afspraken betreft n1et gedurende de 
looptijd van het akkoord om meer geld 
kunnen vragen. Op soortgelijke w1jze zijn 
ook de ind1viduele gemeenten gebonden. 
Formeel z1jn deze niet gebonden aan het 
bestuursakkoord. Zij mogen er anderzijds 
niet op rekenen, dat hun belangenorgani
satie b1j uitstek in het geweer zal komen te
gen riJksbeleid dat past binnen het raam 
van het akkoord. 

Soort van binding 
Hiervoor heb ik al uiteengezet, op welke 
wiJze miJns inziens de Tweede Kamer, de 
VNG en de individuele gemeenten aan 
het bestuursakkoord Rijk-gemeenten ge
bonden z1jn. Nog niet werd ingegaan op 
de soort van gebondenheid die voor de 
regenng voortvloe1t uit dit eerste bestuurs
akkoord uit de h1storie. Gezien het eenzij
dige karakter ervan is dat echter de meest 
Interessante zijde van de medaille. Ooor
dat eigenliJk aileen het kabinet-Lubbers II 
in het bestuursakkoord verpl1chtingen op 
zich genomen heeft, is het van belang te 
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weten hoe de naleving hiervan kan wor
den afgedwongen. 

Berg, hoofddirecteur van de VNG - en 
hoofdrolspeler aan de ene zijde biJ de tot
standkoming van het akkoord -, stelde 
dat de gemeenten geen andere dan poli
tieke sancties hebben, dit wil zeggen dat 
aileen het parlement sancties kan toepas
sen. Hendnkx, directeur-generaal Bmnen
lands Bestuur van het ministerie van Bin
nenlandse Zaken - en hoofdrolspeler ter 
gene zijde -, liet weten dat het bestuurs
akkoord juridisch n1et afdwingbaar was. 
Nakoming ervan zal naar zijn mening dan 
ook langs politleke weg veilig gesteld 
moeten worden. 

Ook de RBB (p. 3) is van oordeel, dat 
het bestuursakkoord niet rechtens af
dwingbaar is. De wijze van uitvoering IS 

een zaak van zelfbinding. Om de ris1co's 
van vrijbl1jvendhe1d daarbij zo klein moge
lijk te maken beple1t de RBB het treffen 
van inhoudelijke en procedurele waarbor
gen ten behoeve van de effectuering van 
het akkoord. In het akkoord IS aileen een 
regeling voorz1en voor het geval een der 
betrokken partijen van het akkoord wll af
wijken. Artikel 24 bepaalt dat zulks n1et ge
schledt 'dan nadat de andere partiJ daar
van op de hoogte is gesteld en partijen 
daarover overleg hebben gevoerd'. Afwij
kingen zijn dus mogelljk na overleg en 
hoeven niet in overleg tot stand te zijn ge
komen. Wei dient over een dergelijke af
wijklng mededeling te worden gedaan 
aan de Staten-Generaal. In het ontwerp
akkoord Rijk-IPO (lnterprovinciaal Over
leg) 1s men een stapje verder gegaan af
wijklng van het akkoord zal eerst worden 
doorgevoerd nadat de Staten-Generaal 
(Tweede en Eerste Kamer dusl) zich hier
over hebben kunnen uitspreken. Dit alles 
betreft overigens uitslu1tend de gevallen 
waarin sprake zal zijn van afwijkingen. Be
langriJker 1s voorshands waarborgen te 
creeren hoe de nakommg van het over
eengekomen akkoord kan worden afge
dwongen en hoe interpretatieverschillen 
kunnen worden opgelost. De RBB (p. 12) 
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beveelt dan ook aan de bestuursakkoor
den op korte termijn aan te vullen met een 
regeling voor de oplossing van verschillen 
van mening, zowel over de interpretatie 
van de thans gemaakte afspraken als voor 
(de noodzaak van) eventuele afwijkingen. 
Gesuggereerd wordt hierbij de Raad van 
State in te schakelen. Over haar reactie op 
het advies van de Raad van State zou de 
regering zich volgens de RBB tegenover 
de Staten-Generaal moeten verantwoor
den. Eerder werd de inschakeling van de 
Raad van State in geval van conflicten tus
sen het Rijk en haar mede-overheden be
pleit door Hennekens (inaugurale rede, p. 
17) en ondergetekende (d1ss. p. 271 e.v.). 
Hetgeen Hennekens hierover onder meer 
uitsprak - 'Het lijkt mij zowel om redenen 
van rechtvaardigheid als doelmatighe1d 
geboden dat in de zo verweven relaties 
tussen R1jk, provmc1es en gemeenten 
"Iicht" komt door de 1nstelling van een 
rechterlijke instant1e.' (cursivering van mij, 
R.) - brengt mij terug b1j het begin van dit 
hoofdstuk. Daarin werd ook gedoeld op 
de verweven relaties tussen het Rijk en de 
gemeenten, toen de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken het gedichtje van 
Van Poelje voordroeg. Mevrouw De 
Graaff-Nauta ging in haar feestroes ter ge
legenheid van de ondertekening van het 
bestuursakkoord zelfs zover om te stellen, 
dat 'een web heel mooi kan zijn, als de zon 
er maar op schijnt' (Staatscourant, 20-2-
1987). Daarbij plaatst ziJ zich wei in de for
tumlljke positie van degene die van bw
tenaftegen een web kan aankijken. Of de
genen die in een web gevangen gehou
den worden haar stelling ook zullen onder
schrijven. waag ik te betwijfelen. Voor hen 
blijft het mijns inz1ens een spinsel uit de 
wurggreep waarvan zij gaarne verlost 
zouden worden. 

Geraadoleegcie ilteratuur 

1 Bestuursakkoord R11k-V ~J G stukken Tweede Karner 
vergaoer1aar 1986-1987. 19843 m 1 

2 Adv1es over bestuursakkoorden. Raad voor het bLnnen
lanos bestuc,r en pre-adv•es 1nzake l1et bestuursakkooro 
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RIJk-V N.G , prof mr. D.W P Ru1ter. februan 1987, 's
Gravenhage 

3 Bestuursakkoord maatstaf beoordel1ng Raad van State, 
door prof mr. D.W P Ru1ter 1n De Nederlandse Ge
meente van 6 maart 1987, nr. 10, p 196 e v 

4. Spelregels of rechtsregels tussen overheden, Rede Ult
gesproken biJ de aanvaardmg van het ambt van gewoon 
hoogleraar 1n het staats- en bestuursrecht aan de Katho
lleke Un1vers1te1t te NIJmegen op vri]dag 11 apnl 1986 
door mr H.Ph JAM Hennekens. U1tgeven1 Veren1g1ng 
van Nederlandse Gemeenten. 's-Gravenhage, 1986 

5 Complementa1r bestuur verkend, Rapport van de Werk
groep Complementa~r Bestuur, Staatsu1tgevenJ 's-Gra
venhage december 1977. 
Omgangsvormen tussen organ1sat1es, door prof drs 
E.L. Berg 1n: Bestuurswetenschappen, september/okto
ber 1978, nr 5. 

6 De gemeenten 1n de tang, Open bnef aan de kablnetsfor
mateur, Verenig1ng van Nederlandse Gemeenten, 's
Gravenhage, december 1972. 

7 De gemeenten onder druk, Open bnef aan de kabmets
formateur, Veren1g1ng van Nederlandse Gemeenten, 's
Gravenhage, JUnl 1981 

8 Compend1um van het staatsrecht, mr. T. Koopmans, 2e 
druk. Deventer, 1976 

9 Hoge Raad toetst wetgev1ng aan rechtsbegmselen, door 
mr R M. van Male 1n De Gemeentestem van 28 novem
ber 1986. no. 6823, p 381 e.v 
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10 Alles draa1t om de prov1nc1e, door mr. J A.M Hendnkx, 
toespraak te AI mere ter gelegenhe1d van 10 J3ar Al
mere. november 1986. 

11 Toespraken staatssecretans De Graaff-Nauta, m1n1ster 
Rud1ng en V N.G.-voorz1tter DnJber b11 gelegenhe1d van 
onderteken1ng bestuursakkoord op 19 februan 1987, 
Nederlandse Staatscourant van 20 februan 1987, nr 
36. p. 12. 

12. Regeerakkoord 1986. tekst & u1tleg, 1986, VUGA Ultge
venJ BV, 's-Gravenhage 

13 Gemeenten zonder garant1es, mr A.G.J.M. Rom bouts, 
1986. d1ss. VUGA U1tgeven1 B.V , 's-Gravenhage 

14 Bestuursakkoord 1nvestenng 1n doelmat1ger tegenspel, 
E.L. Berg, m: B & G. december 1987 
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Technoloo1ebele,d 

Drs. E.J.J.M. Kimman S.J. 

Ons onvermogen 
technologie te sturen 

Het GOA-rapport 'Techno/ogle in een ver
antwoordelijke samenleving' Ia at de sa
menhang zien tussen technologiebeleid 
en de noodzaak van een reeks normen en 
waarden. Oat 1s geen geringe verdienste, 
aldus dr. Kimman. Het rapport is een uit
gave van het Wetenschappelijk lnstltuut 
voor het COA. 

Het rapport Techno/ogle in een verant
woordelijke samenlevtng, dat het Weten
schappelijk lnstituut voor het CDA in okto
ber jongstleden gepresenteerd heeft, laat 
het technologiebeleid over aan maat
schappelljke en commerciele organisa
ties, waarvan sommige nationaal en an
dere internationaal of transnationaal ge
richt zijn. Het onvermogen technologische 
ontwikkeling te sturen l1gt deels bij het min 
of meer auto nome karakter van iedere we
tenschappelijke en technologische voor
uitgang en deels bij de beperkte mogelijk
heid een samenlev1ng van overheids
wege te besturen. Een van de leden van 
de Commissie die dit rapport voorbe
reidde, schreef onlangs: 'Sturen van de 
technologische ontwikkel1ng veronder
stelt derhalve tevens sturing van de sa
menleving en ook dit laatste lijkt minder 
eenvoud1g als soms wei eens gedacht 
is.' 1 Dit rapport erkent d1t dubbele pro
bleem: enerz1jds de politieke onzekerhe-
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den ten aanzien van de taken die een 
overheid in de toekomst zou kunnen ver
vullen, en anderzijds de onduidelijkheden 
van de technologische ontwikkeling van 
vandaag. Het rapport draagt bouwstenen 
bij om deze beide problemen te overwe
gen en stelt een type beleid voor, waarbij 
de overheid een begeleidende of bemid
delende rol heeft: 'Het gaat dan niet om 
een dirigistisch en overmatig sturend op
treden, maar meer om een organiserende 
rol, waarbij de versterking van de verant
woordelijkheidsbeleving van de samenle
vi ng centraal behoort te staan (biz. 1 05).' 
Elders wordt dit beleid in het kort omschre
ven als: 'De overheid he eft een tweeledige 
taak: enerzijds "grenzen" aangeven, an
derzijds de "vermaatschappelijkte" infra
structuur versterken (biz. 128).' 

De door dit rapport voorgestelde 'ver
maatschappelijking' van het technologie
beleid wordt in dit artikel onderzocht en 
bekritiseerd op haar morele juistheid. Hoe 
belangrijk vindt het rapport de technische 

Dr E.J J M. K1mman S J (1946) IS bedrt]fskund1ge. Thans IS 

h11 vanwege de JeZUietenorde Vrtjgesteld voor het ontwlkke
len van econom1sche eth1ek 

1 A G M van Melsen. De ontw1kkel1ng van de technolo
Qie·, Chnsten Democratlsche Verkennmgen, 2/87 61 
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ontwikkelmg voor onze huidige samenle
ving? Domineert de techniek maatschap
pelijke ontwikkelingen of wordt de tech
niek gedomineerd? Kan de Nederlandse 
overheid die situatie veranderen? Zijn de 
voorstellen van het rapport realistisch? 
Welke morele visie draagt die voorstellen? 

Is techniek weg te denken uit onze 
samenleving? 
In de inleiding van het rapport wordt opge
merkt: 'Historisch gezien is technologie 
een voortschrijdend en cumulatief proces: 
wat ontdekt is, is ontdekt; wat ontwikkeld 
is, kan niet meer ongedaan gemaakt wor
den. Voor de mens is de bereikte techno
logie een gegeven, waarmee hij om moet 
leren gaan De omgang met nieuwe tech
nologieen is van invloed op de wijze 
waarop mensen met de natuur en met el
kaar omgaan: de cultuur, als levensstijl 
van de samenleving. De visie die men 
daarop heeft (hoe vonden wij dat mensen 
met de natuur en met elkaar om moeten 
gaan?) vormt de kern van de polit1eke visie 
die men huldigt. Dit vormt de diepste re
den voor een politieke partij om zich te in
teresseren voor technologie en technolo
giebeleid.' (biz. 1 0) 

Dit is een bewonderenswaardig uit
gangspunt, neergelegd in vijf dichte zin
nen. De techniek stelt ons in staat ons 
voort te bewegen, ons te huisvesten, ons 
te voeden en te verzorgen, of ons te infor
meren op manieren onbekend aan onze 
voorouders. Voor wie een technische in
novatie meemaakt, kan zoiets fascinerend 
zijn Voor wie met diezelfde technische 
vindingen van kindsbeen af opgroe1t, is 
zoiets vanzelfsprekend. De techniek bern
vloedt onze levensstiJI: verruimt de steer 
van het gezin (telefoon), verbureaucrati
seert de organisatie (fotocopie), populari
seert de politiek (televisie), verandert de 
geldsomloop (p!ast1c money). uniflceert 
de taal (radio) of ontwikkelt marktsegmen
ten (reclame). D1t z1jn zo maar willekeu
rige, voor de hand liggende voorbeelden 
om te Iaten zien hoe gewoon en onmis-
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baar voor ons de omgang met allerlei 
technische vindingen en toepassingen is 
geworden. Die omgang heeft ons vrij ach
teioos ten aanzien van de natuur gemaakt. 
Onze techniek zou passen bij een civiiisa
tie waar de mens de natuur niet hoeft te 
ontzien. 2 De verarming van de natuur, de 
milieuproblematiek, heeft in de afgeiopen 
jaren een anti-technoiogie stemming op
geroepen. Het rapport gaat daar niet op in 
en steit siechts vast 'dat de toonzetti ng ten 
aanzien van technoiogie de iaatste jaren 
ontegenzeggelijk positiever is geworden 
(biz. 21).' 

Het rapport koerst vanaf het begin aan 
op de maatschappeiijke zorgeioosheid. 
Het rapport wil technoiogie zien in samen
hang met het brede maatschappeiijke ge
beuren. Het poogt te vertrekken vanuit 
een brede poiitieke v1sie, nameiijk de 
christen-democratische visie op mens en 
samenieving. Deze visie wordt gevormd 
door (een opteisom van?) 'de kernbegrip
pen gerechtigheid, solidariteit, rentmees
terschap en gespreide verantwoordeiijk
heid' (biz. 13). Deze christen-democrati
sche mens- en maatschappijvisie wordt el
ders vergeieken met de 'verzorgings
maatschappijbenadering', die een Ult
werking heel te zijn van de vermelde vier 
kernbegrippen. 'Dezelfde orientat1es treft 
men aan in de conceptie van de "verant
woordelijke samenleving". Techno
logie-vraagstukken zullen mede vanuit dat 
perspectief moeten worden bezien. Daar
mee zijn de richting waarin de technologie 
zich beweegt, de rol d1e de overheden 1n 
dit proces spelen en de verantwoordelljk
heden van de betrokken actoren in de 
technologische ontwikkeling geen waar
denvrije of neutrale onderwerpen, maar 
volu1t principieie kwesties.' (biz. 16) 

Technologie wordt in dit rapport princl
pieel niet vanuit een milieuproblematische 

2 Vergei:Jk Harry Hoefnagels. SoC!olog;e en onze de na· 
tuur n;et ontz;ende Clv!llsat;e Afsche dscollege Faculte:t 
der Sooale Wetenschappen. Kathol:eke Ur,,vers;te:t N'J· 
megen 30 maart 1987 
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gez1chtshoek maar vanuit een min of meer 
sociaal-psychologische gezichtshoek be
keken. Het gaat om de technologische 
ontwikkeling in haar maatschappelijke 
omgeving. Het rapport besteedt aandacht 
aan de vraag 'hoe de samenleving met de 
technologische ontwikkelingen behoort 
om te gaan (biz. 16)', de christen-demo
cratische beoordelrng van technologische 
vernieuwing, en het rapport besteedt 
vooral aandacht aan de rol die de over
held en de maatschappelijke instituties 
zouden kunnen spelen. 

lmpliciet wordt gesteld, dat de huidige 
technische ontwikkel1ngsgang niet meer 
weg te denken is uit onze samenleving. Er 
komt geen andere opt1e, geen alterna
tleve technolog1e, geen radicale vanu1t de 
mil1euproblematiek gedicteerde koers
wendlng ter sprake. Waarom niet? lk ver
moed, dat de samenstellers zo'n alterna
tieve technologie niet als een reele optie 
beschouwen. 'Voor de mens is de be
reikte technologie een gegeven, waarmee 
hiJ om moet leren gaan (biz. 1 0).' Dit 1s een 
fundamentele inperking van het rapport. 
Zo' n 1nperking is aanvaardbaar, zolang 
'men' in het CDA het erover eens is, dat 
een rad1caal alternatieve technologische 
ontwikkeling niet realistisch maar in hoge 
mate utopistisch 1s. lk beperk mij voor de 
rest van dit artikel tot een beoordeling van 
het rapport vanuit de sociaal-psychologi
sche orientat1e waarin het geschreven is3 

Domineert de techniek onze 
samenleving? 
Wetenschap en technologie kunnen een 
leidende, innoverende dan wei een on
dergeschlkte, afgeleide rol in de samenle
vlng vervullen. Er is een maatschappelijke 
structuurverandering mogelijk, waar we
tenschap en technologie de drijvende 
kracht vormen en de samenleving zich 
aanpast aan technische mogelijkheden 
(zoals micro-elektronica, biotechnieken of 
n1euwe energiebronnen). Maar er is oak 
een proces van sociale verandering denk
baar waar wetenschap en technologie 
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Wetenschap en 
technologie dienen zich te 
richten naar de behoeften 
van de samenleving. 

z1ch voegen naar de veranderde behoef
ten van de samenleving 4 De eerste op
vatting werd al door K. Marx verwoord en 
mag men dus tot een rechtzinnig socialis
tisch begrip rekenen. De tweede opvat
tlng vindt men indirect biJ M. Weber en zou 
e1genlijk niet misstaan als een christen-de
mocratisch begrip 5 

Hoe dominerend is technologie volgens 
het rapport? Technologische ontwikkelin
gen worden overrompelend gevonden, 
zodat er sprake is van 'een spanning tus
sen technologische ontwikkeling en maat
schappelijke bezinning' (biz. 24). Zulke 
ontwikkelingen worden veelomvattend 
gevonden, met een breed bereik, verwe
ven met maatschappelijke ontwikkelin
gen, samenhangend met produktiepro
blemen. Maar nergens worden ze domi
nant gevonden. lntegendeel. Of we van 
de vele mogelijkheden die zich dankzij 
technologische vernieuwing aanbieden, 
gebruik maken, is 'afhankelijk van keuze
processen en waarde-orientaties' (biz. 
25). 

3 Voor zo n rnperkrng vergelrJk Bernard Wrllrams. Eth1cs 
and the L1m1ts of Philosophy. Fontana Press/Collrns 
(Glasgow 1985) hoofdstuk 9 · Relatrvrsm and Reflectron 
vooral 160 e. v 

4 Roy Rothwell & Walter Zegveld. lndustnal Innovation and 
Public Policy. Frances Pmter (Publrshers) Ltd . (London. 
1981) 9-10 

5 Zre brjvoorbeeld AM. Oostlander 'Over godsdienst en 
economrsche groer' Chnsten Oemocra/Jsche Verkennlll
gen, 9/87 391 396 
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De keuzeprocessen worden belangrijk 
gevonden. Waar afgewogen wordt, waar 
gekozen wordt, daar wordt ook de tech no
logische ontwikkeling gestuurd. Het ge
volg van een verwevenheid van weten
schap, economie en technologie is een in 
hoge mate door kennis gedomineerde 
maatschappijstructuur. Het rapport refe
reert aan het beg rip 'technostructuur', dat 
door J.K. Galbraith gebruikt werd ter be
schrijving van de dominantie van de zeer 
grote ondernemingen in de Verenigde 
Staten6 Vanuit de optiek van deze onder
nemingen dient de onzekerheid van het 
marktgebeuren zo veel mogelijk verkleind 
te worden, waarbij belemmeringen in de 
produkt-ontwikkeling, de produktie en de 
afzet van het produkt gemanaged moeten 
worden. Het rapport noemt deze stijl van 
optreden 'aanbod-denken'. Deze blad
zijde is een van de slordigste van het rap
port (biz. 32), waar definities bijna niet uit 
te destilleren zijn. Hier wordt iets over het 
technisch-economisch complex van ont
wikkeling en produktie opgemerkt, waar 
in hoofdstuk IV van het rapport aan voorbij 
wordt gegaan. Er wordt wei gezegd dat 
economische voortbrenging niet op zich
zelf staat. 'Normen en waarden, mens- en 
maatschappijbeelden kunnen de boven
bedoelde processen van (technisch-eco
nomische) rationalisering en modernise
ring ondersteunen, maar ook remmen. Er 
kunnen immers tegenculturen ontstaan 
met andere orientaties en doelstellingen.' 
Vervolgens worden de tegenculturen van 
de jaren zestig en zeventig kort geschetst, 
maar dan wordt daarover opgemerkt: 
'Deze tegenculturen hebben geen domi
nante positie weten te verwerven. (biz. 
32)' lk sympathiseer met een van de 
grondgedachten van het CDA-rapport 
met betrekking tot zelfregulering en ver
maatschappelijking, maar als de tegen
culturen uit de jaren zestig en zeventig 
geen vat hebben gekregen op ons econo
mische en technologische handelen, 
waarom zou de morele visie van het CDA 
aangaande een 'verantwoordelijke sa-
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menleving' daar wei vat op gaan krijgen? 
De vermelding van de technostructuur 

van J.K. Galbraith is niet onrealistisch, 
wanneer men bedenkt dat het Examiners 
team van de OECD vaststelde, dat het 
technologisch onderzoek in Nederland 
een onevenwichtig karakter vertoonde: 
vijf grote ondernemingen bekostigen voor 
70% de research in het bedrijfsleven. Dit 
oordeel van de OECD is mede de aanlei
ding geworden om een commissie onder 
Ieiding van oud-Philips-president W. Dek
ker het Nederlandse technologiebeleid te 
Iaten bekijken (vgl. biz. 45). De Commissie 
Dekker vindt eigenlijk, dat die dominantie 
maar moet blijven waar ze is en dat de 
overheid gunstige voorwaarden voor zo' n 
situatie moet scheppen. De door Dekker 
c.s. aangegeven overheidsrol wordt in het 
rapport 'volgmentaliteit' genoemd (biz. 
89). Overheidsbeleid op het vlak van de 
technologie krijgt dan het karakter van 
'dienstverlening aan het bedrijfsleven'. 
Het CDA-rapport plaatst een aantal kant
tekeningen bij de voorstellen van Dekker 
c.s., maar wijst ze niet helemaal af (biz. 90-
91). 

Het rapport vindt niet, dat technologie 
u1t onze samenleving weggedacht kan 
worden. Het rapport biedt geen (utopisch) 
alternatief technologiebeleid, maar wil ver
trekken vanuit de reele technostructuur in 
Nederland die niet onbeinvloedbaar 
wordt geacht. Keer op keer wordt de sa
menhang van cultuur en techniek onder
streept. Het verschil op dit punt tussen de 
Verenigde Staten en Japan wordt aange
stipt, maar dit (mijns inziens essentiele) 
verschil wordt niet uitgewerkt (vgl. biz. 53-
55). 

Wat zou de Nederlandse overheid nu 
moeten doen? 
Het rapport kiest voor een bescheiden rol 
van de overheid en voor een belangnjke 
rol van de grote transnationale bedriJven 

6 J K Galbrarth. TheNewlndustna!State. Houghton Mrfflrn 
(Boston 1967) 
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en een iets mmder belangrijke rol van de 
(nationale) maatschappelijke organisa
ties. Na aangegeven te hebben, dat feite
lijk er niet veel te sturen is (tenzij een nieuw 
Delta-project of een nieuw openbaar ver
voernet), ligt het voor de hand dat een 
complexe, snelle, internationale technolo
gische ontw1kkeling n1et door een traditio
nee!, langzaam, nationaal overheidsbe
leid gestuurd kan worden. 'Daarnaast be
staat spanning tussen die orientaties en 
de ideeen omtrent de "verantwoordelijke 
samenleving", die binnen de christen-de
mocratie een steeds sterkere verankering 
en uitwerking krijgen. Er zal derhalve op 
principiele gronden en uit feitelijke nood
zaak een koersverlegging moeten komen 
van het normerende, sturende overheids
optreden naar een optreden dat juist de 
voorwaarden voor verantwoordelijkheid 
schept, terwiJI daarnaast het zelfregule
rend en -handel end vermogen van de (ge
organiseerde) samenleving moet toene
men.' (biz. 80) 

Dit zijn geen sierlijke zinnen, zoals trou
wens in het hele rapport met samen
gestelde zinnen geworsteld wordt, maar 
ze geven wei duidelijk aan waar het in dit 
rapport om gaat: minder overheidsstu
ring, meer maatschappelijke zelfregule
ring. Dit betekent niet, dat de overheid 
niets te doen heeft. 'Mensen, groepen, or
ganisaties en instellingen zullen geequi
peerd moeten worden om met nieuwe ont
wikkelingen om te kunnen gaan. Maat
schappelijke orientaties dienen zich niet te 
beperken tot het economisch-technologi
sche deel van het bestaan, maar evenzeer 
op een geestelijke bagage, die mensen 
weerbaar en kritisch maakt, hen zicht 
geeft op een snel veranderende we reid en 
hen in staat stelt om in te kunnen spelen op 
nieuwe maatschappelijke ontwikkelin
gen.' (biz. 80) Hoe wordt de verantwoor
delijkheidsbeleving in de samenleving 
vergroot, nadat de verzorgingsstaat van 
de jaren zestig en zeventig een passieve 
consumentenmentaliteit bevorderd heeft? 
Het gaat hier om een mentaliteitsverande-
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ring bij de doorsnee-staatsburger en ook 
bij het doorsnee-grootbedrijf: beide cate
gorieen willen verzorgd en verwend wor
den. Het misbruik van de sociale voorzie
ningen door de kleine man of kleine vrouw 
heeft een pendant in het gesjoemel met 
subsidies door een aantal bedrijven. 

De door het rapport bepleite zelfregule
ringsconceptie houdt dus een heropvoe
ding in. Daar is het rapport zonneklaar 
over: enerzijds het toerusten van tegen
wicht biedende maatschappelijke bewe
gingen (countervailing powers7) en an
derzijds het bevorderen van een geeste
lijk-cultureel waardenbesef: 'De technolo
gische vernieuwing kan niet tegemoet 
worden getreden met algemene erosies 
van waarden. Deze stellingname heeft 
voor onder meer onderwijs- en vormings
aspecten de nodige consequenties.' (biz. 
82) 

Kan de overheid dat? Hoe realistisch is 
dit benadrukken van de sociaal-psycholo
gische en sociaal-ethische aspecten van 
het technologiebeleid? Hoe bevordert de 
overheid, dat de dragers van een moreel 
besef in ons land invloedrijker kunnen 
gaan worden, zodat het nationale geeste
lijk-culturele erfgoed niet Ianger zou ero
deren? Het rapport heeft hier een mijns in
ziens juiste en intelligente oplossing, na
melijk de 'georganiseerde samenleving' 
wordt aangesproken. Helaas wordt dit be
grip onvoldoende gedefinieerd, maar hier 
wordt aangegeven de weg waarlangs 
elke culturele verandering en elke beln
vloeding van waardenorientaties daad
werkelijke resultaten bereikt: een alterna
tieve cultuur die zich niet weet te organise
ren, verdwijnt. Een proces van vermaat
schappelijking dat slagen wil, zal dus die 
organisationele, bedrijfskundige compo
nent volledig moeten onderkennen. De 
andere geschetste overheidstaak, het 
aangeven van grenzen, van vloeren en 

7 Vergel11k JK Galbraith. Amencan Capitalism· The Con
cept of Countervailing Power. Houghton M1ffl1n (Boston 
1952) 
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van plafonds ligt 1n de traditionele taakop
vatting van een overheid besloten. lk be
steed daar verder geen aandacht aan. 

Is de voorgestelde 
vermaatschappelijking realistisch? 
Hoe realistisch is dit benadrukken van ntet
economische as pecten b1j het technologie
beleid? Het is ongetw1jfeld moedig en het 
past in een christen-democratische visie, 
maar kan het ook gerealiseerd worden? 
Hiervoor heb ik het woord heropvoeding 
gebruikt. Oat doet m1sschien schrikken en 
denken aan Oostbloklanden. Toch geldt 
voor ieder sociaal-economisch systeem, 
dus voor een centraal geleid systeem 
even goed als voor een marktsysteem, dat 
de grondbeginselen van zo' n maatschap
pij gedragen en gedeeld moeten worden 
door de staatsburgers. Als Nederlanders 
zullen we tot op zekere hoogte over
eenstemming moeten kunnen bereiken 
ten aanzien van de doelstellingen van het 
soc1ale, economische en technologische 
beleid van de regering. Een parlementaire 
meerderhe1d is noodzakelijk, maar n1et 
voldoende. In het brede maatschappe
lijke debat zal een consensus moeten 
groeien over de richting van het beleid, 
over de ju1stheid van onze maatschappe
lijke ontwikkelmg, over de betrouwbaar
heid van de experts die gidsen en de poll
tici die leiden. Zonder consensus. zonder 
eenstemmigheid werkt op den duur geen 
enkel sociaal-econom1sch systeeme De 
voorwaarde van de vermaatschappelij
king is dus, dater in Nederland een con
sensus groe1t over wat 'verantwoordelijke 
samenleving' genoemd wordt.9 

Hoe wordt een consensus tot stand ge
bracht? Het is duideltjk, dat zoiets niet af te 
dwingen is. Wij gaan ervan uit, dat in voor
bije tijden de kerken een moreel besef ont
wikkeld hebben en ervoor gezorgd heb
ben, dat elke generatie daarin opgevoed 
werd. De secularisatie van deze eeuw en 
met name de snelle ontkerkelijking in Ne
derland tijdens de afgelopen twee decen
nia worden vaak afgedaan als onvermiJ-

536 

T ecrH1olog1ebele1d 

delijke, onproblematlsche en randcultu
rele gebeurtenissen. In de neg en jaar, dat 
ik als pnester zondags voor alsmaar Ieger 
wordende kerken de Schrift uitleg en de 
Eucharistie vier, heb ik vaak moeten ho
ren, dat secularisatie een binnenkerkelijk 
probleem van de h1erarch1e was, versneld 
door verouderde gezagsstructuren. Toch 
is in mij de overtuiSjing gegroe1d, dat secu
larisatie de kwaliteit van onze samenleving 
heeft aangetast en dat geringschatting 
van kerkelijkhetd ons opvoedingssysteem 
heeft uitgehold. Zonder de illusie te koes
teren, dat de tijden van weleer weer terug 
zouden keren, meen ik te moeten stellen, 
dat overdracht van normen en waarden 
slechts plaats vmdt, als bestendigheid en 
ervanng gegarandeerd zijn. En wat velen 
irriteert in de katholieke hierarchische kerk
opvatting is juist dat geloofservaring, ex
pertise van overdracht, cont1nu1teit in ge
nadebemiddeling en opvoeding door 
deugdzaamheid daarmee beoogd wordt. 
lk weet, dat de hedendaagse Neder
landse werkelijkheid biJ dit ideaal ver
bleekt, maar dat is geen reden om ideaal
loos verder te gaan. lntegendeel, het alge
mene probleem met gezagsuitoefening 
en onze nationale passie voor inspraak 
hebben alles te maken met een diepe on
zekerheld over een reeks normen en 
waarden. Er is te weinig eenstemmigheid 
om nieuwe wegen in te slaan, terwijl er te 
vee! verdeeldheid IS om oude structuren 
helemaal los te Iaten. Kortom, er is meer 
impasse in ons land dan we zelf willen toe
geven. Het onvermogen van de overheid 
om ons land te sturen is groter dan ons l1ef 
is. 

De verdwenen tegenculturen uit de Ja
ren zestig en zeventig en de onvoldoende 

8 Vergelljk B.S Frey, Theone demokrat;scher W•rtschafts· 
po/;/Jk, Franz Vahlen Verlag (Munchen 1981) 256-273 

9 In d1t art1kel ga 1k n1et 1n op deze term verantwoordelljke 
samenlev1ng De term IS als een rmddle ax, om ge1ntrodu· 
ceerd door de Wereldraad van Kerken 1n 1948. De term 
'zorgzame samenlev1ng' assoc1eer 1k met een m11 sympa· 
th1eke deugden-eth1ek Vergel11k. R Jeunssen. Stud1e· 
dag over de kerken en de mternat1onale econom1sche 
orde 1n T!Jdschnft voor Theo!op'e 27 (1987) 297. 
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weerklank van vriJ breed gedragen bewe
gingen rond milieu. vrede of verkeersvei
ligheld moeten verklaard worden in sa
menhang met het wegvallen van de con
sensus die er wei geweest is in de jaren 
veertig en viJftig. De technostructuur d1e 
thans in Nederland het technolog1ebele1d 
draagt, bestaat. De consensus waardoor 
d1e technostructuur opgericht kon wor
den, is echter verdwenen. Een nieuw 
technologiebeleid of een nieuwe techno
structuur kunnen pas gerealiseerd wor
den, wanneer een n1euwe consensus zich 
in Nederland gemanifesteerd heeft. 

De behoefte aan een morele visie 
Het CDA-rapport zegt bovenstaande con
clusle niet met even veel woorden, maar 
komt wei in de buurt, wanneer gezegd 
wordt 'dat naast de - beperkte - moge
lljkheden van het vaststellen van op ver
antwoordelijkheidsverdeling toegesne
den juridische kaders, de oplossing vooral 
gezocht moet worden in een geestelijk
cultureel waardenbesef, dat kan worden 
ondersteund door onderwijs en vorming, 
publieksvoorlicht1ng, activite1ten van me
dia, kerken enzovoort. (biz. 111)' 

De verloren integratiekaders, reeds eer
der door het CDA gesignaleerd. 10 zijn niet 
vervangen door nieuwe integratiekaders. 
Het proces van secularisering en indivi
dualisering heeft onze samenleving 
kwetsbaar, onsamenhangend, minder 
eenstemmig gemaakt. Vele mensen mis
sen het geloof, dat er in dit land en deze 
tijd en met een zo grote technologische 
uitdaging iets goeds, iets zinvols, iets blij
vends tot stand kan worden gebracht. De 
onzekerheden van de volwassenen ziJn 
mentale leemtes voor de JOngeren gewor
den, waar normen en waarden in de op
voeding niet meer werden doorgegeven 
en bestendig werden voorgeleefd. 

Het proces van vermaatschappelijking 
is het accentueren van de verantwoorde
lijkheid van de meso-structuren van onze 
samenleving. Waar de overheid onvermo
gen erkent en waar gezin en school ge-
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faald hebben, daar dienen ondernemin
gen en maatschappelijke organisat1es nu 
in te springen. De meso-structuur dient 
dus beleid te maken en beleid uit te voe
ren, vervolgens de mensen normen en 
waarden mee te geven en een moreel be
sef in de organisat1e levend te houden. Dit 
is overigens niet iets nieuws de literatuur 
over organisatiecultuur en bedrijfsidenti
teit laat zien, datal wat niet meer van bui
ten wordt aangereikt van binnen ontwik
keld moet worden. Het paradoxale van 
onze situatie is dus, dat het proces van 
vermaatschappel1jking slaagt wanneer de 
organisaties zich voldoende 'gesloten' 
ontwikkelen, opdat elementen als bedrijfs
cultuur, organisatie-ethiek of onderne
mingsidentiteit zich kunnen ontwikkelen. 
lndien organisaties zich 'open' opstellen, 
om normen en waarden en allerlei maat
schappelijke invloeden toe te Iaten, dan 
kan het e1genaardige ontstaan, dat de om
gev1ng zo overweldigend doorwerkt, dat 
er van binnenuit geen consistente cultuur 
en moraal ontstaat. In dit laatste geval zie 
ik niet hoe zulke organisaties op een ver
antwoorde wijze technologische ontwik
keling kunnen sturen, zoals het CDA-rap
port dat verhoopt. 

We moeten ervoor waken, dat het ver
lies van slagkracht bij de overheid, het on
vermogen dus van de overheid, zich ook 
gaat voordoen op het meso-niveau van 
onze samenleving: het niveau dat in het 
CDA-rapport de georganiseerde samen
levlng wordt genoemd. Het is juist dat ni
veau, dat in een proces van vermaat
schappelijking, technologiebeleid moet 
gaan dragen. Zonder een morele visie, 
zonder een moreel besef bij de leden van 
zo'n organisatie, slaagt het proces van 
vermaatschappelijking niet. Het CDA-rap
port heeft de samenhang tussen technolo
giebeleid en de noodzaak van een reeks 
normen en waarden, tussen technostruc
tuur en een morele structuur Iaten zien. 
Dat is geen geringe verdienste. 

10 WetenschappeiiJk lnst1tuut voor het CDA. Werklooshe1d 
en de cns1s 1n onze samenlevmg, s-Gravenhage. 1984 
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Commentaar uit het Wetenschappelijk ln
stituut 

Pen scoop 

Kuyper en de 
bruikbaarheid van de 
traditie 

Laffe trendgevoeligheid, vrees om uit de 
toon te val/en, behoefte om spraakma
kende elites te behagen, eigenschappen 
die zeker niet pasten bij Abraham Kuyper 
en de andere aartsvaders van de christen
democrat/e. lntegendeel, zij waren zeker 
van de betekenis van hun ge/oof. 

Er is een tijd geweest waarin de visie en 
ideeen van belangrijke politieke en reli
gieuze I eiders of van instituties heel nauw
keurig werden bewaakt. Men meende dat 
die personen of instellingen een heel bij
zondere gave van Godswege was toege
vallen waardoor zij de weg die mensen 
moesten gaan concreet en voor altijd kon
den aanwijzen. De boodschap, die ge
bracht en gehoord werd, werd gecanoni
seerd. ledere afwijking werd met vrees en 
ergernis begroet; men bevond zich al snel 
op een sterk hellend vlak. Men had Z1ch 
maar te houden aan een 'traditie' die 
volstrekt statisch, onbeweeglijk, werd op
gevat en, in feite, daardoor het karakter 
van traditie (voortschrijden) verloren had. 

De meeste lezers kennen die behou
dende levenshouding aileen van horen 
zeggen. Toch schijnt die cultuur van starre 
behoudzucht zo schokkend te zijn ge
weest dat men er nog heel graag over 
spreekt en schrijft. Zander die intense be
langstelling zouden de boeken van Maar-

538 

ten 't Hart nauwelijks verkoopbaar zijn. 
Zijn literaire vormgeving aan de herinne
ring van een wei zeer extreme Neder
landse subcultuur trekt nog velen aan. 

Juist door dat type herinnering houden 
anderen des te hardnekkiger vast aan een 
heel andere opvatting over bepaalde de
len van de geestelijke erfenis van onze cul
tuur. Zij rekenen voortdurend af met wat 
ooit met gezag naar voren is gebracht en 
aanvaard. Een verwijzing naar sociale en 
politieke visies vanuit de traditie roept bij 
hen een automatische afweerreactie op. 
Vaak is die verpakt in een neerbuigende 
houding - men voelt zichzelf bevrijd of 
'verder' dan anderen. Oat kan wei eens te
recht zijn, met name als die starre visie op 
de traditie weer eens de kop op steekt. 
Maar heel vaak berooft men zich door 
zo'n reactie, van inzichten die voor van
daag en voor de toekomst waardevol zijn. 
De vraag is dus niet hoe oud of hoe gezag
hebbend een visie is of was, maar of deze 
in de voortgang van de traditie - en dus 
in ons denken - een plaats verdient. Ont
hullen ze waarheid - een stuk van de wer
kelijkheid; geven ze 1nzicht in de opdracht 
die wij in het Ieven hebben? Oat zijn vra
gen waardoor een traditie wordt gezeefd 
kaf wordt zo goed mogelijk van koren ge
'scheiden. 
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Misselijke vraag 
In een recent werk over Abraham 
Kuyper1 wordt de vraag gesteld 'Is Kuy
pers gedachtengoed nog bruikbaar?'2 
Op het eerste gezicht is dat een misselijke 
vraag omdat visies van een gedreven 
mens op die manier niet naar hun waar
heidsgehalte maar naar hun doelmatig
heid worden beoordeeld. Alsof we in filo
sofie (en theologie) aileen maar met ideo
logieen te maken hebben die worden 'ge
construeerd' om de onnozele burgers tot 
iets te verleiden, bijvoorbeeld door middel 
van een beroep op hun godsdienstigheid. 
V1sies zijn dan een vorm van bedotterij. Je 
gebruikt eerlijk motieven van anderen om 
zo die anderen voor jouw niet zo eerlijke 
karretje te spannen. De steller van deze 
vraag meldt dat er in de voorbijgegane 
honderd jaren veel veranderd is, ook in 
het menselijk bewustzijn. 'Ais dus de 
ideeen en concepten van Kuyper (want 
daar gaat het om) passen bij het menselijk 
bewustzijn aan het einde van de negen
tiende eeuw, dan doet zich als vanzelf de 
vraag voor of en zo ja, in hoever deze 
ideeen en concepten nog passen bij het 
menseliJk bewustzijn aan het einde van de 
twintigste eeuw. 

Ja, men zou zelfs van de hypothese 
kunnen uitgaan dat naarmate Kuyper er in 
geslaagd is een werkelijk bij zijn tijd pas
send en voor zijn tijd bestemd gedachten
goed te ontwikkelen, dat gedachtengoed 
voor 6nze tiJd minder adequaat is' 3 Het 
verrast niet dat na de openbaring van dit 
apriori het op een 'neen' uitkomt, of liever 
gezegd, op een herhaling van het aanvan
kelijke 'neen'. We hebben hier met een ty
p1sche denkwijze te maken, die gangbaar 
IS onder sociologen, die zich daaraan nog 
steeds niet kunnen ontworstelen. Behalve 
het apnori dat visies primair een 'bruik
baarheids'waarde hebben, gaat men er
van uit dat zij passen bij de conventies van 
de sociale omgeving. In dit denken dient 
men zich vooral te richten op 'trends' ten 
einde zich (indien men progressief wil zijn) 
als eersten daaraan aan te passen. 
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Het is duidelijk dat vanuit deze voorin
genomenheid vrijwel niets begrepen kan 
worden van diegenen die 'in verzet tegen 
hun tijd' kwamen en komen. Oat zijn ge
woon onaangepaste lieden geweest. Kuy
per zegt het zo: 'Wij mogen nooit lieden 
van onze eeuw zijn, wei mannen voor 

Schaepman, Lohman, 
Kuyper: louter sociaal 
onaangepaste lieden. 

onze eeuw' 4 Schaepman, Lohman, Kuy
per - Iauter sociaal onaangepaste lieden, 
eventueel met bijpassende neuroses. Het 
is geen wonder dat socio- en psycho
analytici voer vonden in de bestudering 
van maatschappelijke en religieuze her
vormers! 

De geciteerde vraagsteller gaat echter 
uit van de aangepastheid van Kuyper aan 
het bewustzijn van zijn tijd. Geheel ten on
rechte. Kuyper viel juist op door de onge
woonheid, het verrassende, van zijn op
vattingen. lemand uit het Leids universi
taire milieu van het eind van de negen
tiende eeuw hoorde nu juist niet zulke 
ideeen te hebben als Kuyper ontwikkelde. 
Daarom raakte hij in conflict met 'het den
kend dee I der natie'. De bijzondere school 
hoorde niet; afwijzing van het anti
papisme paste een portestant niet; het 

1 C August11n e a .. Abraham Kuyper. Zlfn volksdee/. Z!Jn m
vloed. Me1nema. Delh 1987 

2. G. Dekker. "Is Kuypers gedachtengoed nog bru1kbaar?" 
C Augustun e. a. 

3 G. Dekker. op. Cit .. 179 
4 G. Puchrnger. Abraham Kuyper. de ;onge Kuyper (1837-

1867). Wever (Franeker 1987) 240 
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idee van een wetboek voor de arbeid 
werd met hoongelach ontvangens; staats
controle over de gedragingen van het 
groot kapitaal en over de exploratie van 
de bodemschatten in Nederlands I ndie 
streed geheel met de goede toons, hart 
hebben voor gewone (en dan nog wei or
thodoxe) gelovige mensen en je daardoor 
Iaten overtuigen, dat kon al helemaal niet 
voor een welopgevoede intellectueell 
Was Kuyper aangepast aan het bewust
zijn van zijn tijd dan zou er nu niets te her
denken zijn. Hij was allang vergeten zoals 
de aangepaste intellectuelen van van
daag al na enkele jaren geheel en al ver
geten zullen zijn, inclusief hun 'construe
ties'. Kuyper daarentegen opende een 
ontwikkelingsperspectief en uitte zijn 
respect voor de religieuze groepering die 
in z1jn tijd in het geheel niet aan bod kwam. 

Honderd jaar te vroeg geboren 
Kuyper was in diverse opzichten niet aan
gepast aan de cultureel-dominante, libe
raal-conservatieve geest van zijn tijd. De fi
losoof KlapwijkB stelt zelfs dat veel van zijn 
ideeen pas nu in hun geldigheid zichtbaar 
worden. Volgens Klapwijk is Kuyper 
eigenlijk een eeuw te vroeg geboren. Mo
menteel wordt tamelijk algemeen aan
vaard dater een verscheidenheid van sa
menlevingsverbanden moet bestaan en 
dat die hun eigen onvervreemdbare op
dracht hebben, dat het gezag in de sa
menleving niet (uiteindelijk) bij een instan
tie berust maar gespreid is, dat aile min
derheden in dit land, zoals Kuyper be
pleitte, gelijke ontplooiingskansen verdie
nen,9 dat aile mensen gelijkwaardig zijn, 
imperialisme onchristelijk is; het milieu niet 
ten behoeve van deze generatie geplun
derd mag worden. 10 Het bestaan van een 
christelijke school, een christelijke vakbe
weging etc. is een feit, even als de samen
werking tussen katholieken en protestan
ten op diverse terreinen. 

Wat een bevrijdende gedachte dat je in 
de kerk, de politieke partij, de overheid, de 
universiteit, je verantwoordelijkheid ge-
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stalte kan geven en dat je daarbij rechtens 
en principieel niet gestoord kan worden 
door ambtsdragers uit een andere levens
sfeer die plots beweren met gezag tot jete 
kunnen spreken. Wetenschap bedrijven 
zonder onder het JUk van kerken, staat of 
commercie door te hoeven gaan. 
Zelfstandig politiek te ontwikkelen omdat 
het appel van het Evangelie rechtstreeks 
tot de politicus en de politiek verantwoor
delijke burger komt. Uit naam van een 
God-gegeven roeping te mogen zeggen 
'matig uw pretenties'. Zo zagen Kuyper en 
anderen in de christen-democratische tra
ditie dat. Wie stelt dat het principe van de 
soevereiniteit lang een richtsnoer 'is ge
weest' en wie de emancipatie die Kuyper 
ook tegenover de kerken voorstond niet 
begrijpt11 die heeft het contact met de po
litieke werkelijkheid verlorenl 

Tegen de reactie, voortgaande traditie 
We kunnen moeilijk beweren, noch ver
wachten, dat grote voorgangers het kar
wei voor ons geklaard hebben. Honderd 
Jaar geleden werd door velen bestreden 
dat mensen 'de soevereiniteit Gods op 
aile levensterreinen' behoren te erkennen. 
Het was destijds modern om die soeverei
niteit, op zijn best, tot een enkellevensge
bied te beperken. De brede religieus-cul
turele stroming waarin het CDA staat heeft 
daarentegen aanzienlijk bijgedragen tot 
integratie van de samenleving op basis 
van gemeenschappelijke religieuze mo
tieven. Ook in andere stromingen vond 
zo'n integratie-proces plaats. Verstarring 
trad op toen men van expansie en dialoog 

5 H E S Woldnng "De soc:ale kwest:e - meer dan emancl
patletijd' C Augustl)n e. a 

6 G Verkuyl, 'De spann:ng tussen westers 1mpenalisme en 
kolon1al1sme en zendlng 1n het lljdperk van de eth:sche ko
lonlale pol:t1ek· J de Bru11n (red ) 'Een land nog n1et 1n 
kaart gebracht' Passage. H:stor:sch Documentatlecen
trum V. U 1987, 187 C. AugustiJn, 'Kuypers Theolog1e van 
de samenlev1ng', C August!jn e a 

7 G. Puch:nger. op. Cit. 208 e v 
8 J Klapw1Jk. Abraham Kuyper over wetenschap en un:ver-

s:telt, C Augustl)n e a 
9 C. August11n e a., op. CJt 58, 92 
10 G. Verkuyl, op CJt 
11 G. Dekker. op. Cit 
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afzag - we kregen een levensbeschou
welijke zelfbedieningsmaatschappij. Daar
na sloeg de reactie toe en werd het maat
schappeliJk Ieven door veralgemenisering 
van allerlei instellingen en door verstatelij
king steeds kleurlozer en oninteressanter. 
Verzuiling verviel tot verkokenng. Reactio
nair heimwee naar de ideeen van Kuypers 
tijdgenoten/tegenstanders leidde tot des
integratie van de samenleving. Het oer
oude indlvidualisme stak de kop op. En dat 
terwiJI de klassieke liberale aanhangers, 
naar het scheen, zelf reeds door bittere er
varingen wiJs geworden waren. Differentia
lie van de maatschappiJ biedt in Ieite 
steeds minder plaats aan dit reactionaire 
individualisme aangezien mensen in een 
technologische samenleving hyperafhan
kelijk ziJn van elkaar en voortdurend op sa
menwerking aangewezen ziJn. De chnsten
democratische tradities hebben zich van 
dat proces van plunformisering van de sa
menleving en van de functies daarin al 
vroeg rekenschap gegeven. Hetzelfde is 
het geval met de groeiende noodzaak van 
allerlei vormen van maatschappelijke de
mocratie die door de leidende christen
democraten van het eerste uur bepleit 
werd. Ook de visie op politiek als een zaak 
van levensbeschouwing en niet van 
groepsinteressen, alsmede de voorrang 
van pnncipes boven partijbelang12 is van 
chnsten-democratische oorsprong. 

Waar vroeger de striJd tegen 'de revolu
lie' gevoerd moest worden. zo is nu het ge
vecht tegen de reactie noodzakeliJk. Die 
wordt gevoerd door het vooropstellen van 
een toekomst gericht maatschappiJ
concept ('de verantwoordelijke samenle
ving') en de sectorsgewijze uitwerking 
daarvan. Op die wijze wordt de traditie 
voortgezet, kritisch, met kennis van heden
daagse zaken. ongewoon, onaangepast 
en loch (dus) overtuigend. 

Traditie en de eigen verantwoordelijk
heid 
In 'het menseliJk bewustziJn van het eind 
van de twintigste eeuw' past geen houding 
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van blinde bewondenng. Oat is een voor
uitgang die door Kuyper niet was voorzien, 
maar wei een die past bij zijn wens om 'in 
democratische richting' te gaan. 13 Om die 
reden zijn we niet ge'fnteresseerd in alles 
wat over Kuyper zou kunnen worden ge
publiceerd. Zijn briefwisseling als student 
met zijn verloofde Jo14 doet nu irrelevant 
aan. Voer voor psychologen die hoogstens 
de waarschuwing oproept 'gij meisje van 
zestien val nooit op een theologie-student' 
of 'giJ CDJA-er op weg naar politieke roem 
- vernietig je liefdesbrieven want wie weet 
worden ze later nog eens gepubliceerd -
en dan sta Je goed voor gek!' We hoeven 
ons ook niet te interesseren voor de psy
chologie van Kuyper - want vandaar uit 
kunnen we de waarde van zijn ideeen niet 
beoordelen. Wie er toe neigt de traditie fun
damentalistisch te lezen ('te gebruiken') 
moet wei kennis nemen van ontwikkelings
gang, bekenngsverloop, zelfcorrecties, en 
twijfels van Kuyper en van andere geesten 
uit onze traditie. 15 Zij leerden principes 
door val len en opstaan. Bleven gedeeltelijk 
aan verkeerde inzichten hangen, hinkten 
op meerdere gedachten. Bij nadere bestu
dering kan worden aangetoond dat zij 
diepgaande studie maakten van tijdgeno
ten van andere kleur en richting.16 Zij spra
ken hun bewondering voor tegenstanders 
van allure openlijk uit en namen soms heel 
wat van hen over - inclusief een groot 
deel van de ideeen die mede door de 
Franse revolutie ontwikkeld waren. Niels 
benauwds, wei een zo doeltreffend moge
lijke bestrijding - harder dan we heden 
gewend zijn. Wie stevig in zijn schoenen 
staat, Wie na serieuze studie, praktische 
toetsing en in wisselwerking met het Evan
gelisch appel een realistisch zicht op de 
werkelijkheid en op de roeping van ziJn or
ganisatie en ziJn persoon heeft ontwikkeld, 

12 W F de Gaay Fortman (reo ) J!Jr. mr A F. de Savor/7/!l 
Lohman. J H Kok. Kampen 1987 

13 G. Puch1nger, op. Cit .. 208-211 
14 G. Puch nger. op Cit 

15 z,e de blidrage van c Auguslljn In c Auguslljrl op Cit 

aismede de omsiag beschreven 1n G Puch1nger op c1t 
16 J Kiapw,Jk op Cit. enG Puch1nger op Cit 
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die kan open in de wereld staan en de dia
loog met anderen aangaan. 

Wat Groen, Schaepman, Kuyper en 
Lohman niet hadden dat is: laffe trendge
voeligheid, vrees om uit de toon te vallen, 
behoefte om de spraakmakende elites te 
behagen, onzekerheid omtrent de bete
kenis van hun geloof. Zij voelden zich in 
hoge mate verbonden met de gewone ge
lovigen, de kleine luyden, de onopvallende 

Kuyper voelde zich nauw 
verbonden met gewone 
gelovigen, de sjouwers 
voor sociale actie. 

kerkgangers, SJOUwers voor politieke en 
sociale actie. Zij deelden hun zorgen en 
hun diepe mot1even zonder populisten te 
worden. Daarom was de waardering we
derziJds, tot in het extreme toe. Bij de 
christen-democratische aartsvaders treffen 
we niet de denigrerende opmerkingen 
over de eigen achterban die we bij bijvoor
beeld Marx kunnen vernemen. 

Geloof en ongeloof - mankeert ons 
wat? 
In onze tijd beseffen we beter dan honderd 
jaar geleden dat niet de verschillen tussen 
christel1jk gemotiveerde personen en groe
pen in de schijnwerpers moeten staan 
maar datgene dat we bij elkaar als waarde
vol herkennen - ook al kunnen we het ons 
niet eigen maken. Het antithetische den
ken is bij epigonen van Kuyper, in de gere
formeerde wereld dus, tot in het extreme 
doorgevoerd. Onderlinge verkettering 
heeft veel geschaad. De tegenstellingen 
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met niet-christelijke groepen en organisa
ties zijn destijds enorm aangedikt. Wellicht 
heeft dat anderen in een richting gedreven 
die we moeten betreuren. De christen
democratie is 'iren1scher' geworden, om
dat het beter is om het positieve aan te 
moedigen dan om anderen op het nega
tieve vast te nagelen. Vast staat dat we ons 
dat nu ook beter veroorloven kunnen. Tach 
was die ruimheid van opvattingen destijds 
al aanwezig bij Lohman (en de Unie) die 
daarmee de CDA-sfeer gestempeld 
heeft. 17 ldenburg (destijds gouverneur
generaal van Nederland lndie, minister 
van kolonien en vriend van Abraham Kuy
per) deelde wat dat betreft Lohmans kritiek 
op Kuyper 'Dr. Kuyper wil afscheiden wat 
niet precies achter hem loopt; ik acht dat 
wij ons in deze tijd die luxe niet kunnen ver
oorloven. Tegen het aaneengesloten on
geloof behooren allen die Jezus Christus 
als Zaligmaker der wereld eeren, als een 
gesloten geheel te staan'. 18 In zulke zin
snede zien we hoe destijds met de lei
dende figuren en hun opvattingen werd 
omgegaan door mensen die hen zeer na 
stonden. Vrij en in het besef dat ook die 
persoonlijkheden stonden onder het 
Evangel1sch appel. 

Wat ons tevens opvalt is de religieuze 
ernst waarmee zij spraken en de volstrekt 
authenthieke wijze waarop zij hun reli
gieuze driJfveer konden verwoorden. Ver
geleken met hen zijn wij half ontkerstende 
personen - met een handicap in ons ge
voelsleven. Ons mankeert iets. Oat last, in 
de diepere zin van het woord, onze bruik
baarheid aan. 

A.M.O. 

17 W F de Gaay Fortman. o0 ot 
18 J de BrUIJn en G Puch1nger Bnelw1sse/,ng Kuyper

ldenburg. Wever (Franeker 1985) 60 
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React1e 

Drs. R.J. van Ark* 

Vertrossing in 
CD-Verkenningen 

De column van drs. Th.B.F.M. Brinkel in het 
septembernummer schept een merkwaardlge 
tegenstell1ng. In een u1tgebreid betoog over 
het gebruik van nat1onale symbolen in het CDA 
stelt Bnnkel dat d1t verschiJnsel onrecht doet 
aan het 1nternat1onale karakter van de chnsten
democratle. Een parliJ met een Nederlands ka
rakter en u1terlijk kan dus geen 1nternat1onaal 
ger1chte parliJ ZIJn 

Een tweede stell1ng 1n hetzelfde betoog IS zo 
mogelljk nog opvallender. Het gebru1k van een 
tweetal na!lonale symbol en zou voortkomen u1t 
een gevoel van gearnveerd-ziJn. 

Tegen be1de stell1ngen ZIJn een aantal praktl
sche en pr1nC1p1ele argumenten aan te voeren. 
Praktisch gez1en IS de beWIJSvoering van Brln
kel wei erg mager. daar hiJ afgaat op een rood
Wil-blauw streepJe op het affiche en het 
volksl1ed aan het e1nd van de partwaad. HiJ 
spreekt 1n d1t verband over een nationale parliJ. 
maar hiJ suggereert nat1onal1sllsche tenden
zen Nu IS het nat1onal1sme loch wei een heel 
ander en verderre1kend verschiJnsel dan het 
gebru1k van twee nat1onale symbolen. naast de 
talloze andere symbolen d1e we ook gebrui
ken. Waarom heeft Br1nkel het n1et over deaf
beeldlng van een persoon op een aff1che. Is de 
kleur groen m1ssch1en loch n1et te agrar1sch. Is 
het z1ngen van een gezang over vrede aan het 
beg1n van partwaden n1et te pretent1eus en de 
vaste rad1o en telev1s1e-tune van he! CDA n1et te 
sw1ngend. Symbolen en beelden ziJn er voor 
de herkenbaarhe1d en de toegankel1]khe1d. Die 

moeten met mate en op een evenwichtige ma
nier worden toegepast. De twee nat1onale sym
bolen d1e Brinkel bekrit1seert, ziJn naast een 
aantal andere, 1n dat opzicht loch bepaald n1et 
domtnant. Bovendien ziJn verschillende op
merkingen 1n de column van Brinkel onJuist en 
suggest1ef. Zo heeft het CDA een heel ander. 
veel schuiner logo dan het Duitse CDU. En de 
gesuggereerde gelijken1s tussen beide zuster
partijen welke een kwalljke zaak zou z1jn, ge
tulgl nou n1et bepaald van een sterke lnterna
tionale genchtheid. 

De verzen een en zes van het Wilhelmus ter 
afslu1t1ng van partwaden kunnen loch moei
zaam worden afgedaan met m1sbru1k voor 
parliJ-politieke doele1nden ·. De vergelljking met 
het spelen van de melodie van het W1lhelmus 
na afslu1ting van de programma's van TROS en 
ovengens ook andere omroepen en de radlo
zender. doet geen recht aan de inhoudelijke en 
reltgieuze strekk1ng van het z1ngen van ons 
volkslied. Maar waardenng voor dlegenen die 
kr1l1sch opbouwend meedenken over presen
tatle en hutssliJI van het CDA. Oil soort opmer
klngen doen eerder Vertrossing 1n CD-Verken
ningen vermoeden dan 1n de hu1sslijl en pre
sentalle van het CDA. 

Het pr1nc1p1ele argument tegen Bnnkels ver
haal ts dat hiJ ten onrechte suggereert dat een 
nationale herkenbaarheid van christen-demo-

·Drs R J van Ark s part JVOor'ICI'ter van het CDA H'J scllr•Jfl 
neze react1e op persooni,Jke t1tel 
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craten niet goed zou zijn. De grootste lout die 
we bij de eenword1ng van Europa kunnen rna
ken. is het onder tafel schu1ven van de eigen 
nationale ident1teit van de afzonderlijke part
ners. De suggestie dat nationale gevoelens 
strijdig zouden ziJn met internationale gemeen
schapszin, geeft voeding aan anti-Europese 
stromingen die dit argument ongetwiJfeld nog 
in aile breedte zullen uitspelen ter voorkoming 
van de eenwording. Christen-democraten ken
merken zich juist door bij processen van een
wording ruimte te geven aan eigen identiteit en 
plunformiteit. 

De chnsten-democraten vormen een sterke 
1nternationale politieke beweg1ng in de EVP. 
81nnen die EVP IS het CDA een partiJ met een 
eigen en zeer Nederlands karakter. Waar Brin
kel de histone aangnjpt om te Iaten z1en hoe 
emanc1pato1r het CDA tot stand is gekomen, 
kan ook gesteld worden dat d1t een typisch Ne
derlands proces was. De verzuil1ng en de 
daarop volgende ontzuiling, het samengaan 
van de versch1llende politieke part1jen u1t de 
christel1jke zuil 1n een brede en florerende 
volkspartiJ, z1jn typisch Nederlandse fenome
nen. Waar een partiJ zo'n Nederlandse ontwik
keling tot nu toe posit1ef heeft kunnen meema
ken en waar een duidelijk gevoel van eenheid 
is ontstaan, kan geen bezwaar bestaan tegen 
een u1terlijk Nederlandse herkenbaarheid, als 
dat met mate gebeurt. Onze ne1ging om Ne-
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derlanderschap voor anderen te verhullen of 
ons er zelfs wat voor te schamen is in dit ver
band echt misplaatst. 

Is dat dan een uiting van 'geamveerd den
ken te ziJn'. D1e vraag legt wei het zwakste deel 
van Bnnkels betoog bloot. De partij voert op dit 
moment van top tot bas1s 1ntensieve discussies 
op allerle1 politieke terreinen. De koers voor de 
Jaren negentig wordt in een open sfeer 1n de 
voile breedte van het CDA bed1scussieerd. Op 
allerlei terre1nen aangekaart door fracties, We
tenschappeliJk lnstituut en part1j, vindt een dul
delljke pol1t1eke orientat1e plaats. Het CDA stelt 
zich met deze intens1vering van open discuss1e 
als politieke partiJ bepaald kwetsbaar op. Een 
groei van het zelfbewustz1jn is daar zeker een 
belangriJke reden voor. Maar de part1j op dit 
moment, op grond van het gebruik van een 
rood-w1t-blauw IIJntJe en het zingen van het 
volkslied, afdoen met 'een zeker gevoel van 
geamveerd z1jn' doet onrecht aan de gehele 
part1j. 
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I nhoudsopgave 
jaargang 1987 

Albeda, prof. dr. W., De veranderende rol van de un1versite1ten 1- 11 

Albeda, prof. dr. W., Verzorgingsstaat en maatschappijmodel (column) 6-221 

Ark, drs. R.J. van, Vertrossing 1n CD-Verkenningen (reactie) 12-543 

Balke, dr. W., drs. L.P. Heukels en drs. C. Smal, Omgaan met 
levensbeschouwel1jke achtergronden in ziekenhuizen 11-461 

Balkenende, mr. drs. J.P., Solidariteit 1n een veranderend tijdsbeeld 4-149 

Balkenende, mr. drs. J.P., Technologische vernieuwing en vermaatschappelijking 6-223 

Beck, mr. M.E., Zorg in en om de ruimtelijke ordening 7/8-317 

Bijsterveldt, dr. Q.M., VriJe tijd en overheid: waar moet dat heen? 11-468 

Brinkel, drs. Th.B.F.M., Het CDA is geen nationale parliJ (column) 9-357 

Br..Jggen, drs. J.C. van, Moet openbaar onderwijs bijzonder worden? 5-183 

Clerx, drs. J.M.M.J., KVP en PvdA en het naoorlogse economische bele1d 10-409 

Dijk, drs. C.P. van, Vraagtekens biJ de haalbaarheid van de CDA-plannen (interview) 7/8-351 

Dijk, dr. J. W.A. van, Kinderen z1jn ons een zorg (column) 12-495 

Dijk, dr. J.W.A. van, Ruimte voor w1e eigenlijk? (boekbesprek1ng) 11-481 

Dittrich, prof. dr. Z.R., Kanttekeningen biJ GorbalSJOV 3- 96 

Donner, mr. J., Z1ekenhuisplann1ng als l1ppendienst aan de bezuin1gingen 1- 3 

Ester, dr. Hans, Gloor! 1n Zu1d-Afrika de dageraad? 2- 50 
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Eversdijk, drs. H., Een partiJ zonder discuss1e IS een dode parliJ (column) 7/8-277 

Fernhout, mr. R., De juridlsche positie van het 'maatschappel1jke m1ddenveld' 7/8-322 

Gennip, dr. P.A. van, Steun voor een zorgzame samenleving 7/8-284 

Gijsbers, A.J., Zorgzame samenleving als appel 6-234 

Grin, drs. J., Van ruimhart1g naar restricllef ~ en weer terug (column) 4-127 

Haersma Buma, mr. B. van, Hervormd denken: 1nspiratie voor de pol111ek 4-140 

Hagen-Pot, mr. H. Th. ten, Zorgzaamheid als pl1cht of als 1nnerlijke keuze? (column) 1-

Hahn, dr. K.J., Midden-Europa spook of real1teit? (column) 3- 87 

Hazenkamp, drs. A.H. W., Het vluchtel1ngenbele1d 1n discussie 10-421 

Hilhorst, prof. dr. J.G.M., Verzorgingsmaatschapp1j in Lat1jns-Amerika 7/8-290 

Hirsch Ballin, prof. mr. E.M.H., Subsidiering van het Jdentite1tsgebonden part1culier 
initiatief in een pluriforme samenleving 9-359 

Huibers, mr. A.K., Vrij op het Su1kerfeest guns! of recht? 12-510 

Huijsen, drs. Coos, CDA en PvdA naar een n1euwe consensus? (reactie) 11-492 

Janssens, dr. R.J.A., Tell aileen betaalde arbeid? 7/8-299 

Jong, prof. dr. E.P. de, Zorgzaam: zorg saam (boekbespreking) 5-204 

Jong Ozn., drs. K. de, Basisvorming in het onderwijs 2- 70 

Kimman S.J., drs. E.J.J.M., Ons onvermogen technologie te sturen (boekbespreking) 12-531 

Kingma, drs. T.H., Sanenng overheid verkeerde denkvolgorde 7/8-327 

Klop, drs. C.J. en drs. F.J.M. Werner, Kron1ek Gezondhe1dszorg 6-259 

Klop, drs. C.J., Net zo slank als je opa 7/8-333 

Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, mr. J.J.M.S., Rechtshandhaving en de 
verantwoordelijke maatschappiJ 7/8-346 

Melsen, prof. dr. A.G.M. van, De ontwJkkel1ng van de technologie 2- 61 

Mennes, prof. dr. L.B.M., Technologie en ontw1kkeling 3- 89 

Notenboom, drs. H.A.C.M., Kroniek van de Europese lntegratie 9-380 

Oostlander, drs. A.M., Armoede en de verantwoordeliJke samenleving (penscoop) 10-441 
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Oostlander, drs. A.M., Beroepsonderwijs en de 'voortdurende zorg van de regenng' 
(periscoop) 2- 79 

Oostlander, drs. A.M., Cory Aquino's christelijke revolutie (periscoop) 4-174 

Oostlander, drs. A.M., Het CDA, de maatschappijstructuur en het sociaal elan 
(penscoop) 1- 32 

Oostlander, drs. A.M., Het CDA en de erfenis van de Doorbraak (periscoop) 5-214 

Oostlander, drs. A.M., ledere generatie heeft haar eigen weg naar Lenin (periscoop) 3-119 

Oostlander, drs. A.M., Kuyper en de bru1kbaarhe1d van de tradit1e (periscoop) 12-538 

Oostlander, drs. A.M., Om gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping 
(periscoop) 11-486 

Oostlander, drs. A.M., Onbem1nd maakt onbekend; kerk en part1j over ontwikkeling 
(periscoop) 6-269 

Oostlander, drs. A.M., Over godsdienst en economische groe1 (periscoop) 9-391 

Pisuisse, mr. drs. C.S., Nogmaals de Europese Akte 5-197 

Plattel, prof. dr. M.G., Maakt de 1nformatiemaatschappiJ een zorgzame samenleving 
mogel1jk? 7/8-305 

Post, dr. D., Het 'teveel' in de gezondheidszorg 10-403 

Postma, mr. dr. A., Statenverkiezingen en Eerste Kamer (column) 5-181 

Rijnvos, prof. dr. C.J., Hoe wordt de maatschappiJ het best 1ngericht? 
(boekbespreking) 9-397 

Rijnvos, prof. dr. C.J., Maatschappel1jke orde en moneta1re verhoudingen 
(boekbespreking) I 0-431 

Rijnvos, prof. dr. C.J., Welzijnszorg binnen een gemengd sociaal-economisch bestel 7/8-310 

Rombouts, mr. dr. A.G.J.M., Bestuursakkoord Rijk- gemeenten: behoorlijk bestuur 
tussen overheden 12-519 

Ruiter, mr. J. de, Vrede Wegen (boekbesprek1ng) 1- 27 

Runia, prof. dr. K., De kerken en de zorgzame samenleving 7/8-279 

Skillen, James W., Het Ieven na Reagan 11-451 

Spaendonck, mr. F.H.M. van, Kerken: voorbeeld voor een zorgzame samenleving 7/8-295 

Strop-von Meyenfeldt, drs. T.L.E., Zorg voor een zorgzame samenleving (column) 11-449 
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Terpstra, drs. G.H., Bouwstenen voor een zorgzame samenleving 7/8-340 

Terpstra, drs. G.H., Een schat aan gegevens over deeltijdarbeid (boekbesprek1ng) 3-114 

Teunissen, prof. dr. P .J., Kroniek: Veiligheidsproblematiek 1n een nieuwe lase 1- 16 

Timmerman-Buck, mr. Y.E.M.A., BliJft 'Brave new world' fiCtie? (groepsgesprek) 6-242 

Timmerman-Buck, mr. Y.E.M.A., De huisvrouw als maatschappelijke desinvestering 9-369 

Timmerman-Buck, mr. Y.E.M.A., Het kind en het badwater 2- 42 

Verhoogt, dr. J.P., Cns1s en krit1ek der verzorg1ngsstaat 12-498 

Vos, drs. P .J., Technolog1e, arbeid en organisatie 4-129 

Vries, dr. B. de, Visie (column) 2- 39 

Vrugt, Rene, Lubbers II: 1s voortgaan ook vooru1tgaan? 4-164 

Wageningen, P.N. van, De gezondheidszorg kan de vergnjzing aan 3-104 

Weiler, prof. dr. A. G., Meten met twee maten (column) 10-401 

Ydo, drs. H.J., De EuropeseAkte 1- 24 
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Binnenlands bestuur 

Postma, mr. dr. A., Statenverk1ez1ngen 
en Eerste Kamer (column) 

Rombouts, mr. dr. A.G.J.M., Bestuurs· 
akkoord RiJk - gemeenten behoorl1jk 
bestuur tussen overheden 

Boekbesprekingen 

Dijk, dr. J.W.A. van, Ruimte voor w1e 
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Buitenland 

Dittrich, prof. dr. Z.R., Kantteken1ngen 
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Zorg voor een zorgzame samenlev1ng 

Vries, dr. B. de, V1s1e 

Weiler, prof. dr. A.G., Meten met twee 
mat en 
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11-451 

9-357 

1- 32 

12538 

2- 39 

6-221 

9357 

12-495 

7/8277 

4-127 

1-

3 87 

5181 

11-449 

2- 39 

10-401 
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Documentatie 

Hirsch Ballin, prof. mr. E.M.H., Subst~ 
dtenng van het tdentttettsgebonden par~ 
ttculter tnittatief in een pluriforme samen~ 
levtng 

Emancipatie 

Timmerman-Buck, mr. Y.E.M.A., Het 
ktnd en het badwater 

Europa 

Hahn, dr. K.J., Mtdden~Europa: spook 
of realiteit? (column) 

Notenboom, drs. H.A.C.M., Krontek 
van de Europese lntegratie 

Pisuisse, mr. drs. C.S., Nogmaals de 
Europese Akte 

Ydo, drs. H.J., De Europese Akte 

Geloof en politiek 

Haersma Burna, mr. B. van, Hervormd 
den ken 1nspirat1e voor de politiek 

Oostlander, drs. A.M., Het CDA en de 
erfenis van de Doorbraak (penscoop) 

Oostlander, drs. A.M., Om gerechtlg~ 
hetd, vrede en behoud van de schep~ 
ping (periscoop) 

Oostlander, drs. A.M., Onbemtnd 
maakt onbekend: kerk en partiJ over ont~ 
wtkkeltng (periscoop) 

Geschiedenis 

Clerx, dr. J.M.M.J., KVP en PvdA en 
het naoorlogse economtsche beletd 

Gezondheidszorg 

Balke, dr. W., drs. L.P. Heukels en 
drs. C. Smal, Omgaan met levensbe~ 
schouweltjke achtergronden 1n zteken~ 
hutzen 

Donner, mr. J., Ztekenhutsplanntng als 
ltppendlenst aan de bezuintgtngen 
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9359 

Jong, prof. dr. E.P. de, Zorgzaam 
zorg saam (boekbespreking) 

Klop, drs. C.J. en drs. F.J.M. Wer
ner, Kroniek. Gezondhetdszorg 

Post, dr. D., Het 'teveeltn de gezond~ 
heidszorg 

Timmerman-Buck, mr. Y.E.M.A., Bltjft 
2~ 42 'Brave new world' ftctie? (groeps~ 

gesprek) 

3~ 87 

9~380 

5~197 

1 ~ 24 

Wageningen, P.N., De gezondhetds~ 
zorg kan de vergriJzing aan 

Interview 

Dijk, drs. C.P. van, Vraagtekens btJ de 
haalbaarhetd van de CDA~plannen 

Jeugdbeleid 

Dijk, dr. J.W.A. van, Ktnderen ZIJn ons 
een zorg (column) 

Kroniek 

4~140 Klop, drs. C.J. en drs. F.J.M. Wer
ner, Kroniek: Gezondhetdszorg 

5~214 Notenboom, drs. H.A.C.M., Krontek 
van de Europese lntegratie 

Teunissen, prof. dr. P.J., Krontek Vet~ 
11 ~486 ltghetdsproblemattek tn een nteuwe lase 

Onderwijs 

6~269 Albeda, prof. dr. W, De veranderende 
rol van de untversite1ten 

10-409 

11-461 

1 3 

Bruggen, drs. J.C. van, Moet open~ 
baar onderWIJS btJZOnder worden? 

Jong Ozn., drs. K. de, Bastsvormtng :n 
het onderWIJS 

Oostlander, drs. A.M., Beroepsonder~ 
WIJS en de 'voortdurende zorg van de re~ 
genng (penscoop) 

Weiler, prof. dr. A.G., Meten met twee 
maten (column) 

5204 

6~259 

1 0~403 

6~242 

3~1 04 

7/8351 

12~495 

6~259 

9~380 

1 16 

1 11 

5183 

2 70 

2~ 79 

10-401 



Periscoop 

Oostlander, drs. A.M., Armoede en de 
verantwoordel11ke samenlev1ng 

Oostlander, drs. A.M., Beroepsonder· 
WIJS en de 'voortdurende zorg van de 
regenng 

Oostlander, drs. A.M., Cory Aquino's 
christel11ke revolutie 

Oostlander, drs. A.M., Het CDA. de 
maatschappiJSlructuur en het soc1aal 
elan 

Oostlander, drs. A.M., Het CDA en de 
erfen1s van de Doorbraak 

Oostlander, drs. A.M., ledere genera· 
t1e heeft haar e1gen weg naar Lenin 

Oostlander, drs. A.M., Kuyper en de 
bru1kbaarhe1d van de trad1t1e 

Oostlander, drs. A.M., Om gerechtig· 
held. vrede en behoud van de schep
ping 

Oostlander, drs. A.M., Onbem1nd 
maakt onbekend, kerk en parliJ over ont
wikkellng 

Oostlander, drs. A.M., Over gods
dlenst en econom1sche groei 

Reactie 

Ark, drs. R.J. van, React1e Vertrossing 
1n CD-Verkenningen 

Huijsen, drs. Coos, CDA en PvdA naar 
een nieuwe consensus? 

Samenlevingsvormen 

Timmerman-Buck, mr. Y.E.M.A., De 
hu1svrouw als maatschappelijke desin
vestering 

Sociaal-cultureel 

Bijsterveldt, dr. Q.M., VnJe liJd en over
held waar moet dat heen? 

Huibers, mr. A.K., VriJ op het Sulker
feest guns! of recht? 

10-441 

2- 79 

Verhoogt, dr. J.P., Cnsis en krit1ek der 
verzorg1ngsstaat 

Sociaal-economisch 

Balkenende, mr. drs. J.P., Sol1dariteit 
in een veranderend lijdsbeeld 

Oostlander, drs. A.M., Armoede en de 
verantwoordelijke samenlev1ng (peri-

4-174 scoop) 

1- 32 

Oostlander, drs. A.M., Over gods
dienst en econom1sche groe1 

Rijnvos, prof. dr. C.J., Maatschappe
liJke orde en moneta1re verhoudingen 

5-214 (boekbesprek1ng) 

Terpstra, drs. G. H., Een schat aan ge-
3-119 gevens over deelt1jdarbe1d (boekbespre

king) 

12-538 Vrugt, Rene, Lubbers II 1s voortgaan 
ook vooru1tgaan 

11-486 

6-269 

9-391 

12-543 

11-492 

9-369 

11-468 

12-510 

Technologiebeleid 

Balkenende, mr. drs. J.P., Technolo
QISChe vernieuw1ng en vermaatschappe
lijking 

Kimman S.J., dr. E.J.J.M., Ons onver
mogen technologie te sturen (boek
bespreking) 

Melsen, prof. dr. A.G.M. van, De ont
wikkeling van de technologie 

Mennes, prof. dr. L.B.M., Technologie 
en ontw1kkel1ng 

Vos, drs. P.J., Technologie, arbeid en 
organisatie 

Vluchtelingenbeleid 

Grin, drs. J., Van ru1mhartig naar 
restnct1ef- en weer terug (column) 

Hazenkamp, drs. A.H.W., Het vluchte
lingenbeleid 1n discussie 

Vrede en Veiligheid 

Ruiter, mr. J. de, Vrede Wegen (boek
bespreking) 

12-498 

4-149 

10-441 

9-391 

10-431 

3-114 

4164 

6-223 

12-531 

2- 61 

3- 89 

4-129 

4-127 

10421 

1- 27 

551 



Teunissen, prof. dr. P.J., Kroniek Vei- Janssens, dr. R.J.A., Telt aileen be-
ligheidsproblematiek in een n1euwe lase 1- 16 taalde arbeid? 7/8-299 

Zorgzame samenleving Kingma, drs. T.H., Sanenng overhe1d 
verkeerde denkvolgorde 7/8-327 

Albeda, prof. dr. W., Verzorgingsstaat 
en maatschappiJmodel (column) 6-221 Klop, drs. C.J., Net zo slank als Je opa 7/8333 

Beck, mr. M.E., Zorg in en om de ruim- Leyten-de Wijkerslooth de Weerde-
telijke ordening 7/8-317 steyn, mr. J.J.M.S., Rechtshandha-

ving en de verantwoordel1jke maat-
Dijk, drs. C.P. van, Vraagtekens b1j de schappiJ 7/8-346 
haalbaarheid van de CDA-plannen (in-
terv1ew) 7/8-351 Platte!, prof. dr. M.G., Maakt de 1nfor-

matiemaatschappiJ een zorgzame sa-
Dijk, dr. J.W.A. van, Ruimte voor wie menlev1ng mogelijk? 7/8-305 
elgenlitk? (boekbesprek1ng) 11-481 

Rijnvos, prof. dr. C.J., Hoe wordt de 
Eversdijk, drs. H., Een part1j zonder maatschapp1j het best 1ngericht? (boek 
discussie IS een dode part1j (column) 7/8-277 bespreking) 9-397 

Fernhout, mr. R., De JUridische positle Rijnvos, prof. dr. C.J., WelziJnszorg 
van het 'maatschappelljk middenveld' 7/8-322 binnen een gemengd sociaal-econo-

misch bestel 7/8-310 
Gennip, dr. P.A. van, Steun voor een 
zorgzame samenleving 7/8-284 Runia, prof. dr. K., De kerken en de 

Gijsbers, A.J., Zorgzame samenlev1ng 
zorgzame samenlev1ng 7/8-279 

als appel 6234 Spaendonck, mr. F.H.M. van, Kerken: 

Hagen-Pot, mr. H.Th. ten, Zorgzaam-
voorbeeld voor een zorgzame samenle-
v1ng 7/8-295 

heid als plicht of als innerl1jke keuze? 
(column) 1- Strop-von Meyenfeldt, drs. T.L.E., 

Zorg voor een zorgzame samenleving 
Hilhorst, prof. dr. J.G.M., Verzor- (column) 11449 
g1ngsmaatschappiJ in Latitns-Amerika 7/8-290 

Terpstra, drs. G.H., Bouwstenen voor 
een zorgzame samenleving 7/8-340 



Verzamelband voor 
Christen Democratische Verkenningen 

Verzamelbanden van beige linnen, met de naam Christen Democratische Ver

kenningen in groen op de voorzijde en de rug. 

Met behulp van de bijgeleverde naalden kunt u er gemakkelijk een complete 

jaargang in opbergen. 
Bij elke band ontvangt u een strookje plaketiketten met de jaartallen 1986 tot en 

met 1988. 

De prijs inclusief verzendkosten bedraagt f 17,50 per band (bij bestelling van 

twee of meer stuks f 15,- per exemplaar). 

Te bestellen bij: 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
administratie Christen Democratische Verkenningen 

Antwoordnummer 1904 
2500 WB DEN HAAG 

Telefoon: 070-92 40 21 



Regionale onderwijsconferenties 

Komend seizoen organiseert het CDA een viertal regionale onderwijsconferenties. Op 
deze bijeenkomsten zal over een aantal onderwerpen worden gediscussieerd, die gericht 
zijn op het onderwijs in de jaren '90. Deze onderwerpen zijn: 

identiteit en kwaliteit; 
autonomie en deregulering; 
onderwijs, technologie en arbeidsmarkt; 

nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs (zoals basisvorming, SVM e.d.) 

Minister Deetman zal aanwezig zijn om zijn commentaar te geven op rapportages uit de 
discussiegroepen. Ook is er gelegenheid voor informeel contact met de minister en met 
CDA-Kamerleden. 

De resultaten van deze conferenties zullen worden meegegeven aan de commissie, die 
het verkiezingsprogram voor '90 gaat opstellen. 

De eerste conferentie heeft reeds plaatsgevonden, de volgende bijeenkomsten zijn op: 

24 februari '88 te Amersfoort; 
16 maart '88 te Tilburg; 

- 20 april '88 te Haarlem. 

U kunt zich aanmelden bij mw. V. van Kooten, CDA-bureau, Dr. Kuyperstraat 5, 2514 
BA Den Haag, 070-924461 onder vermelding van de discussiegroep waaraan U zoudt 
willen deelnemen. U krijgt dan ook de discussiepapers en nadere gegevens thuisge
stuurd. Aan de zaal zal een bijdrage van f 10,- worden gevraagd. 
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