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Christen Democratische Verkenningen 
wil een gewetensfunctie vervullen binnen 
de christen-democratic: verkennend, 
grenzen aftastend, opinierend, zowel his
torisch-analytisch als toekomstgericht 
en internationaal georienteerd. 
Het doet dit vanuit een kritisch-solidaire 
en onafhankelijke opstelling ten opzichte 
van het CDA. 

Het schrijft over en vanuit het spannings
veld tussen geloof en politick. 
Het vraagt de aandacht voor de betekenis 
van christen-democratische uitgangs
punten voor politieke en maatschappelij ke 
vraagstukken. 

Christen Democratische Verkenningen 
richt zich op de trend in het politieke en 
maatschappelijke gebeuren ook in de 
politieke actualiteit van de dag. 

Abonnementen en losse nummers 
De abonnementsprijs bedraagt f 45,
per jaar; voor studenten en jongeren 
f 35,- per jaar. Losse nummers f 5,-. 
dubbele nummers f 10,-. · 
Het abonnement verplicht voor een jaar: 
het kan elke maand ingaan. 
Betalingen gaarne uitsluitend per 
acceptgirokaart. 
Voor abonnementen kan men zich wenden 
tot het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA. 
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Column: Als de tanden stomp worden OOCUME.NJosE pOLIT\EKE. 
door prof. mr. P. H. Kooijmans. NE.OE.RL~ART\JEN 
Redactieleden zullen voortaan bij toerbeurt een column verzorgen. 

De economie en de instituties van Europa 

door mr. F. H. !. !. Andriessen. 

Een analyse van de moeilijkheden, de stagnatie volgens sommigen, in de 
Europese samenwerking van dit moment. Niet alleen in het beleid, maar ook 
terzake van de instituties, want die kun je niet van elkaar scheiden, aldus 
mr. Andriessen. 

Zijn Oost-West contacten zinvol? 

door C. ter Maat. 

Kerkgenootschappen in ons land onderhouden regelmatig contact met kerken 
in Oostbloklanden. Maar wat gebeurt er in die contacten? Stuit men niet op 
een onbuigzame politieke structuur waarin de kerken aldaar opereren? De 
heer Ter Maat is namens Pax Christi jarenlang gespreksdeelnemer geweest. 
Hij schrijft heel openhartig over zijn ervaringen, over de barrieres, de gevoelig
heden, de strategie van Pax Christi. 

Volkshuishouding en parlementaire democratie 

door prof. dr. H. W. !. Bosman. 

Is onze parlementaire democratie en onze maatschappelijke inrichting vol
doende toegerust voor de sociaal-economische problemen van de jaren tachtig? 
Nee, oordeelt prof. Bosman; de moeilijkheden van nu ontstaan vooral door een 
ontoereikende politieke besluitvorming. Mag je zo de sociaal-economische 
problemen verleggen naar het terrein van de parlementaire besluitvorming? 
En blijft de vraag naar een voldoende maatschappelijk draagvlak voor pijnlijke 
maatregelen niet van groot belang? 

35 Mr. W. F. de Gaay Fortman geeft een commentaar op Bosman. 

37 Massa- of kassacommunicatie? Een evaluatie 

door dr. Joan Hemels. 

44 

Een bespreking van het vorig jaar verschenen rapport van het Wetenschappe
lijk Instituut voor het CDA: Massa- of kassacommunicatie. 

Boekbespreking 

Prof. mr. I. A. Diepenhorst bespreekt G. Puchingers: Ontmoetingen met anti
revolutionairen. 
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COLUMN 2 
------------- -- ----- ---

Als de tanden stomp worden 
Soms denk ik dat veel Nederlanders diep 
in hun hart de Amerikanen intens dank
baar zijn dat zij Reagan tot president ge
kozen hebben. Reagan immers staat zozeer 
symbool voor alles wat rechts, militaris
tisch, imperialistisch, agressief en dus ver
werpelijk is, dat er al heel veel gewonnen 
lijkt wanneer men zich tegen alles ver
klaart wat Reagan zegt, voorstelt en doet. 
Reagan besluit de neutronenbom in pro
duktie te nemen, oefent druk uit op de 
Europese bondgenoten de Pershings en 
kruisraketten te plaatsen, steunt de mili
taire junta's van El Salvador en Turkije, 
beschuldigt de Europese vredesbeweging 
van dienstverlening aan Moskou, stelt een 
niet-haalbare versie van de nul-optie voor 
in het ontwapeningsoverleg in Geneve en 
loopt op olifantspoten door de porselein
kast van de ontspanning door na de Poolse 
machtsgreep sancties tegen de Sovjet
Unie af te kondigen. 

Een indrukwekkend zondenregister en er 
lijkt alle reden om daar krachtig stelling 
tegen te nemen, hetgeen dan ook in Ne
derland met grate animo wordt gedaan. 
Ik heb daar niet zoveel moeite mee omdat 
ik vrijwel aile aangevoerde bezwaren tegen 
het beleid van Reagan deel; maar wat ik 
als pijnlijk ervaar, is de afwezigheid van 
ook maar de geringste aanduiding van het 
beleid dat dan wel gevoerd zou moeten 
worden. Het protest gaat daarmee als alibi 
fungeren voor het gebrek aan eigen ideeen 
en daarmee wordt dat protest, hoe in
drukwekkend en oprecht ook, onvrucht
baar en irrelevant. 
Een voorbeeld slechts: als reactie op 
Reagan's krijgshaftige taal na de machts
greep in Polen was met monotone regel
maat te beluisteren dat Amerika geen haar 
beter was dan de Russen (zie Nicaragua 
en El Salvador) en dat de president de 
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koude oorlog aanblies en de ontspanning 
dood verklaarde. So what? Is ooit door 
dezelfde commentatoren hun kritiek op 
het Amerikaanse optreden in El Salvador 
begeleid met de opmerking dat de Russen 
hetzelfde hadden gedaan in Afghanistan? 
Gelukkig nooit, maar waarom gebeurt het 
dan nu wei? Waarom klampen velen 
(waaronder ook veel Nederlandse politici) 
zich zo hardnekkig vast aan de drogreden 
dat het een puur Poolse interne aangele
genheid is, waar de Sovjet-Unie slechts 
zijdelings bij betrokken is? Is het omdat 
zij zelf geen raad meer weten met het be
grip 'ontspanning' en dus maar van leer 
trekken tegen degene die de euvele moed 
heeft om te zeggen dat de keizer naakt, 
c.q. de antspanning daod is? 

Datgene wat in Polen gebeurd is, is voor 
Nederland, voor andere Europese landen 
van even groot belang als voor Amerika. 
Maar bestaat er in Nederland, bestaat er 
in Europa geen idee over de reactie die 
dan wel moet volgen? Geen mens kan 
tach volhouden dat het hier een onver
wacht gebeuren betrof. Waar hebben al 
die Europese ministers, al die Europese 
politici de afgelopen anderhalf jaar dan 
eigenlijk over gepraat? Wat voor opvatting 
over ontspanning huldigen al diegenen die 
zeggen dat de ontspanning door het Poolse 
gebeuren niet in gevaar mag worden ge
bracht? Eerst als men zelf ideeen heeft, 
krijgt de stelling dat de Amerikaanse 
reactie niet de juiste was enige overtui
gingskracht. 
De demonstratie van 21 november was 
een indrukwekkend protest tegen het vei
ligheidsbeleid van de Navo (het is onzin
nig en ook onoprecht jegens de demon
stranten om te doen alsof het dat niet 
was). Maar waar blijft dan de alternatieve 
veiligheidsconceptie, die voor Nederland 
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2 COLUMN 

toch wis en waarachtig van niet minder 
belang is dan voor een grootmacht als 
Amerika en die dus beide (en bij voorkeur 

r ook nog de Polen) bescherming moet 
n bieden? Geen politieke partij in Neder

land zou van sympathie voor de demon-
~t stratie en van respect voor de demon

stranten mogen getuigen, als zij niet al-
i) thans probeert de bouwstenen voor zo'n 
~n alternatieve veiligheidsconceptie op tafel 

te leggen. Het zijn niet de demonstranten 
zelf, die zo'n andere veiligheidsconceptie 
moeten produceren, zoals nogal eens 
wordt gesuggereerd door de voorstanders 
van het huidige Navo-beleid; het zijn de 
politieke partijen die zich eens verklaard 
hebben met de strekking van de demon
stratie (dus ook het CDA), het zijn de 
vredeswetenschappers die blijkens een 

1 bijtend artikel in Vrij Nederland meer aan 
actie dan aan wetenschappelijk onderzoek 
hebben gedaan, die aan het werk moeten. 
Zulk een nieuw veiligheidsconcept en de 
daarmee verbonden strategic zou ook bui
ten Nederland begrepen en verstaan moe
ten worden wil het tot een werkelijk ander 
beleid komen. Wat Nederland in zijn 
eentje klaar maakt, is voor de internatio-

ng nale veiligheid volmaakt oninteressant. De 
ie minister van Buitenlandse Zaken zal er 
lse bij Zevenaar en Roosendaal de grens mee 

over moeten. 

Het zou een regering als de huidige (die 
zichzelf op het gebied van het veiligheids
beleid gezien de programmatische grand
slag in een betrekkelijk immobiele positie 
heeft Iaten plaatsen) niet misstaan als zij 

1- opdracht gaf tot onderzoek naar een alter-
1- natief veiligheidsbeleid aan een breed sa

mengesteld gremium dat aile mogelijke 
opties zou moeten analyseren en evalue-

~ve ren. Zo'n onderzoek zou bij voorkeur niet 
d tot een advies moeten leiden; bij een breed 
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samengesteld gremium zou dat toch wei
nig om de hakken hebben; bovendien zou 
het de politici de gelegenheid geven zich 
er tegen af te zetten, terwijl het juist de 
bedoeling is dat zij nu eens op grond van 
de gemaakte analyses een beleid formu
leren. 
Want protest dat niet gedragen wordt door 
alternatieve beleidsconcepties verzandt, 
leidt tot frustraties en overtuigt ook niet 
degene tot wie het gericht is. Het is niet 
toevallig dat een allesbehalve Reagan
gezind blad als de New York Times zich 
in toenemende mate gelrriteerd toont over 
Europa. 'Laat die Europeanen dan zelf 
eens zeggen wat ze willen!' Bovendien 
maak je je pas echt tot vazal als je wel 
het gevoerde beleid kritiseert maar niet 
aan de herformulering van dat beleid mee
werkt. 
'Hollanditis is een gezonde ziekte', riep 
de IKV -representant triomfantelijk uit op 
de vredesmeeting in Bonn afgelopen ok
tober. De enige gezonde ziekte die ik ken 
leidt na verloop van tijd tot nieuw Ieven. 
Dat nieuwe Ieven kan aileen maar gediend 
worden door het zich wat minder afzetten 
tegen het beleid dat niet gevoerd en het 
wat meer aandacht geven aan het beleid 
dat wel gevoerd moet worden. 



EUROPA 4 

door mr. F. H. J. J. Andriessen 

Mr. F. H. l. J. Andriessen is Europees Commissaris, 
belast met concurrentiezaken en betrekkingen met het 
Europees Parlement. 

De econom1e en de instituties 
van Europa 

De crisis die de Europese Gemeenschap doormaakt is tweeledig. Zij blijft niet be
perkt tot het economisch leven, maar zij deelt zich oak mee aan de Gemeenschap als 
staatkundige constructie. Steeds meer valt mij op hoezeer deze twee aspecten in 
elkaars verlengde liggen. 

De economische problemen waarmee wij 
worstelen blijken een middelpuntvliedende 
werking uit te oefenen. De crisisreflex 
blijkt terug te werpen op nationale - ja 
zelfs regionale - stellingen in plaats van 
aan te sporen tot meer gemeenschappelijke 
solidariteit. De lidstaten lijken meer ge
interesseerd in de vraag in welke mate 
zij op korte termijn beter kunnen worden 
van de Gemeenschap, dan in de opgave 
om die Gemeenschap op de langere ter
mijn ten bate van iedereen levenskrachtig 
en gezond te maken. Zo heeft de Europese 
Raad die begin december- enige dagen 
voordat deze regels werden geschreven -
is gehouden, de problematiek van de Ius
ten en lasten van de Gemeenschap nag 
steeds niet kunnen overstijgen - en dat is 
een teken aan de wand. 
Dit gebrek aan onderlinge solidariteit, 
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van lotsverbondenheid, vertaalt zich on
middellijk in institutionele termen. Wie 
alleen met zichzelf solidair is, bekommert 
zich nu eenmaal niet zo erg om de regels 
van de omgang met anderen. Dat is er de 
reden van dat het besluitvormend instru
mentarium van Europa gebrekkig is ge
worden; als het al Joopt dan loopt het 
stroef, hier en daar is stilstand ingetreden. 
In het hiervolgend artikel ga ik op zoek 
naar uitwegen uit de crisis: naar wegen 
om de economische recessie het hoofd te 
bieden en om de instituties van de Ge
meenschap weer op gang te helpen. Die 
twee zaken zijn elkaars complement; het 
ene is de voltooiing van het andere. 

De sociaal-economische problemen 
Een analyse van de sociaal-economische 
situatie van de Gemeenschap biedt een n 
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Bruto binnenlands produkt 

Consumptieprijspeil 2 

Lopende rekening betalingsbalans 3 

Werkloosheid 4 

-----------

buitengewoon somber beeld. 
Hierboven zijn enige kemgegevens 1 voor 
de Gemeenschap gegroepeerd. 

De cijfers voor de periode 1973-'80 zijn 
reeds veel ongunstiger dan in de voorgaan
de dertien jaar. De groei is gehalveerd, de 
inflatie meer dan verdubbeld, de lopende 
rekening ruim negatief en de werkloosheid 
sinds 1973 elk jaar verder omhoog. Het 
jaar 1981 blijkt wei buitengewoon on
gunstig: met een negatieve groei, een in
flatie van meer dan 11%, een uitzonderlijk 
groot tekort op de lopende rekening en 
een werkloosheid die in oktober tot 8,5 % 
(9,7 miljoen werklozen) reikte. De ver
wachting moet helaas zijn dat de tien 
miljoen zeer spoedig zal worden bereikt en 
overschreden. De stormachtige stijging van 
de werkloosheid in de meest recente pe
riode is een uiterst ernstige zaak. Ondanks 
enig herstel van de groei die voor 1982 
wordt voorzien, blijven de andere kern
gegevens slecht. Met name de werkloos
heid loopt nog verder op. 
De overheidsfinancien staan onder deze 
omstandigheden in een aantal lidstaten 
onder sterke druk. De Commissie schat 

5 

1960-'73 '73-'80 '81 '82 

4,6 2,2 0,5 2,0 

4,5 11 11,4 10,4 

0,5 -0,3 -1,2 -0,9 

2,2 4,9 7,8 8,5 

dat het tekort van de totale overheids
huishoudingen in de Gemeenschap in 
1982 tesamen 4,4 % van het BBP zal be
dragen, een stijging ten opzichte van 1980 
met 0,9 %. 
De situatie wat dit betreft is in de meeste 
lidstaten absoluut niet meer te verant
woorden. Tekorten van 10 % en meer 
zijn op de niet eens zo heel lange duur 
niet houdbaar, zeker niet voor zover zij -
zoals helaas bijna altijd het geval is - ver
keerd worden besteed, namelijk voor con
sumptieve in plaats van voor produktieve 
uitgaven. In die gevallen eten die tekorten 
om zo te zeggen zichzelf op - binnen een 
termijn van tien jaar of zelfs minder. 
Geeft dat percentage van 10 een overdre
ven somber beeld van de toestand van 
de overheidsfinancien in de 1idstaten? 
Maar het Belgische tekort overschrijdt dat 
cijfer al en het Italiaanse volgt op ge
ringe afstand. Het tekort van Denemarken 
geeft met 9,8 % steeds meer reden tot 
verontrusting en dat van Ierland bedraagt 
al 14% van het BBP. Nederland ten
slotte lijkt er met 4,1 % s gunstig uit te 
springen, maar wij dienen te bedenken dat 
de aardgasinkomsten de werkelijke toe-

1 Procentuele mutaties gemiddeld per jaar van 1981, inclusief Griekenland. Bron: EEG
publikaties. 
2 Volumegroei. 
3 % BBP. 
4 % van de beroepsbevolking. 
5 Berekening van Europese Commissie in 'General government net lending or borrowing 
% G.D.P.'. Dit percentage is een ander dan dat waarmee in Nederland wordt gewerkt. Het 
verschil is dat in het BEG-percentage- anders dan in het Nederlandse- de woningbouw
leningen, de aflossingen van leningen, voorschotten en deelnemingen niet worden verwerkt. 
Bovendien wordt het Europese percentage afgeleid van het BBP, het Nederlandse van het 
nationaal inkomen. 
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stand flatteren, om niet te zeggen: camou
fleren. Kijken wij door die camouflage 
heen, dan blijkt Nederland zich duidelijk 
in de gevarenzone te bevinden. 
Is dus het uitgangspunt dat 1981 en voor
gaande jaren ons bieden, slecht, de ver
wachtingen voor de jaren 1982-'85 zijn niet 
veel beter. Op basis van berekeningen, op
gesteld ten behoeve van het programma 
voor het economisch beleid in de jaren 
1981-'85 wordt gerekend op een gemiddel
de jaarlijkse groei van 2,5 %. De inflatie 
zou kunnen afnemen tot 7,5 in 1985, maar 
de lopende rekening zou in dat jaar nog 
altijd een klein tekort vertonen bij een toe
neming van de wereldhandel met 5 % en 
een geleidelijke stijging van de aardolie
prijs. (Dat percentage van 5 is een gemid
delde, hetgeen betekent dat in bepaalde 
lidstaten de groei daar ver onder zal blij
ven.) 
De werkgelegenheid zal bij deze betrek
kelijk geringe groei min of meer stabiel 
blijven. Maar omdat de beroepsbevolking 
juist in deze periode snel zal toenemen 
zal de werkloosheid oplopen tot boven de 
tien procent. Het nominale cijfer komt in 
1985 uit in de orde van grootte van dertien 
miljoen mensen. Daarbij moet tevens reke
ning worden gehouden met een blijvend 
aanzienlijk tekort van de overheid. 
Aan dit alles moet ik nog toevoegen dat de 
cijfers die ik heb gebruikt, zijn berekend 
v66rdat de zeer slechte resultaten van 1981 
bekend zijn geworden; wanneer wij die 
resultaten verdisconteren dan wordt het 
beeld nog somberder dan wij al dachten. 

De oliecrisis 
In de keuze van het cijfermateriaal voor 
deze beschouwing staat 1973 - het begin 
van de oliecrisis - centraal. Dat jaar mar
keert immers het begin van de economi
sche neergang. Maar daaruit mag niet zon-
der meer worden afgeleid dat de oliecrisis 
de enige oorzaak ervan zou zijn. Het is 
natuurlijk niet betwistbaar dat de energie
crisis en de marrier waarop deze is ver-
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werkt, hebben geresulteerd in uitholling 
van onze concurrentiepositie, maar ik heb 
het sterke vermoeden dat dit uithollings
proces al veel eerder aan de gang was en 
ook zonder oliecrisis ooit zou hebben ge
leid tot soortgelijke moeilijkheden als die 
welke ik hierboven heb geschetst. Mis
schien zou men kunnen zeggen dat de 
abrupte stijgingen van de energieprijzen 
die onze economieen hebben moeten ver
werken, zekere structurele ontwikkelingen, 
daterend van jaren her, hebben versneld. 
Zij hebben de crisis niet zozeer veroor
zaakt, als wei aan het Iicht gebracht en 
verhevigd. 
Bij de opbouw van de verzorgingsstaat 
hebben wij elementen en mechanismen 
toegelaten die ertoe blijken te leiden dat 
ons bestedingspatroon onveranderd blijft, 
ja zelfs doorgaat te groeien, dwars door 
een schok als die van de oliecrisis heen. De 
stijging van de prijzen van energie en an
dere grondstoffen heeft een aanzienlijke 
verarming van onze nationale economieen 
betekend, maar wij hebben dat aanvanke
lijk eenvoudigweg niet en later slechts 
mondjesmaat willen aanvaarden. De koop
kracht moest behouden blijven, de collec
tieve voorzieningen mochten niet worden 
aangetast - die zijn integendeel aanvanke
lijk dikwijls nag uitgebreid en verbeterd. 
Overigens zij aangetekend dat voor som
mige Ianden deze stijgingen van de ener
gieprijzen meer inkomsten hebben opge
leverd- zonder dat dit evenwel heeft ge
Jeid tot herstel of een betekenende ver
sterking van de industriele structuur. 
De gevolgen van deze niet-aanvaarding 
van fundamentele veranderingen in het 
economisch Ieven zijn schrikbarend ge
weest: een afwentelingsproces dat grote 
delen van het bedrijfsleven in hun funda
menten heeft aangetast en andere niet
inflatiebestendige groepen in de samen
leving grote schade toegebracht. 

De korte en de lange tennijn 
Terug naar 1982 en de stituatie waarmee 
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wij de eerstkomende jaren te maken zullen 
hebben. Die situatie is volgens aile weten
schap waarover wij beschikken- zie hoven 
- somber en onaanvaardbaar. Onaan
vaardbaar, maar niet op slag ten goede te 
vcranderen. De verslechtering van de so
ciaal-economische toestand in West-Euro
pa is een proces van lange adem geweest; 
de weg terug zal ook moeizaam en lang
durig zijn. Hier en daar in Europa worden 
ambitieuze programma's op poten gezet 
met de bedoeling om tot snelle verbetering 
van de werkgelegenheid te komen. Ik 
waarschuw ervoor dat dergelijke program
ma's, hoezeer zij ook op korte termijn tot 
een schijnverbetering kunnen leiden, ons 
op langere termijn nog verder op het hel
lend vlak kunnen brengen. Klakkeloze uit
breiding van de werkgelegenheid in de 
kwartaire sector bijvoorbeeld is geen op
lossing. Het schijnsucces dat in een tijds
bestek van enkele weken of maanden 
wordt geboekt, verdwijnt op de duur en 
blijkt ons dan nog verder in de problemen 
te hebben gebracht. Verbetering van de 
beroepsopleiding echter kan op de lange 
duur bijzonder heilzaam effect hebben en 
brengt bovendien op de korte termijn enige 
nieuwe werkgelegenheid op. 
De situatie op sociaal-economisch gebied 
is alarmerend, wij zullen snel moeten han
delen en al voor de korte termijn maat
regelen moeten ontwerpen. De kunst is 
dan die korte-termijnmaatregelen te kiezen 
die beantwoorden aan de eisen die de 
lange termijn stelt. 
Wie zal dit herstelbeleid vorm en inhoud 
moeten geven? Het zal duidelijk zijn dat 
ik het, op mijn plaats en verantwoordelijk
heid, zal moeten hebben over de Europese 
Gemeenschap. Dat de EG een hoofdrol te 
vervullen heeft, staat buiten kijf. Ret 
Verdrag verplicht daartoe; de problemen 
doen zich op wereldwijde schaal voor, 
een benadering op nationaal niveau moet 
als kinderwerk worden afgedaan (al wordt 
daartoe hier en daar wei degelijk een 
poging gedaan). Uiteindelijk zullen wij 
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zelfs zonder overleg met en samenwerking 
met de VS van Amerika en Japan niet 
werkelijk uit de problemen kunnen komen. 

De monetaire samenwerking 
Een van de belangrijkste pijlers van het 
herstelbeleid zal de monetaire samenwer
king moeten zijn. Op dit gebied hebben 
we de laatste jaren in Europa positieve 
ervaring opgedaan sinds de schepping van 
het Europees Monetair Systeem (EMS). 
Immers de belangrijkste valuta - dollar, 
yen, pond sterling, mark - hebben de laat
ste jaren sterk ten opzichte van elkaar 
gefluctueerd, maar binnen het EMS is het 
eigenlijk betrekkelijk rustig gebleven. Er 
is een betrekkelijk geringe aanpassing van 
de koers geweest in het najaar van 1979 
- en van de lire in het voorjaar van 1981 -
maar voor het overige zijn de actief aan 
het EMS deelnemende Ianden in staat ge
bleken, hun valuta binnen van tevoren 
vastgestelde marges te houden. 
Onlangs - begin oktober 1981 - heeft een 
nieuwe koersaanpasing plaatsgevonden, 
waarbij de mark en de gulden met 5,5 % 
werden gerevalueerd en de Franse franc 
en de lire met 3 % werden gedevalueerd. 
Dit is de meest drastische wijziging die 
zich heeft voorgedaan. Zij blijft nog altijd 
verre achter bij de verschillen in inflatie
percentages die zich van maart 1979 (in
werkingtreding EMS) tot eind 1981 tus
sen de lidstaten hebben voorgedaan. 
De wezenlijke bijdrage van het EMS aan 
de Europese economic is dan ook dat het 
verhindert dat speculatieve kapitaalbe
wegingen tot abrupte en zeer grate- tot 
in de tientallen procenten lopende - koers
wijzigingen leiden - koerswijzigingen zoals 
wij die hebben gezien tussen dollar, pond 
en EMS-valuta. Dit is ontegenzeggelijk 
een groot belang voor bedrijfsleven, handel 
en toerisme. 
Het EMS is een werkzaam middel om de 
economische integratie dichterbij te bren
gen, om de coordinatie tussen de econo
mieen van de lidstaten te bevorderen. De 



EUROPA 

Commissie heeft dan ook met recht en 
reden gepleit voor snelle vorderingen op 
de weg naar een ge"institutionaliseerd 
Europees Monetair Stelsel (een EMS bo
vendien waar het V erenigd Koninkrijk niet 
buiten zal kunnen en mogen blijven). De 
Commissie is wat dit betreft ambitieuzer 
dan het Comite voor de Economische Po
litiek, waarin de lidstaten zijn vertegen
woordigd. Dit Comite komt in zijn ont
werp voor het vijfde economische pro
gramma voor de middellange termijn 6 

niet verder dan te postuleren dat tijdens 
de duur van dit programma de regelingen 
en overeenkomsten van het EMS moeten 
worden 'geconsolideerd'. Dan kan, zegt 
het Comite, 'op het gepaste ogenblik tot de 
institutionele fase ervan ( ... )worden over
gegaan'. Het gepaste ogenblik- wanneer 
is dat? Wanneer wij zouden afgaan op 
onze ervaringen met het vrije spel der po
litieke krachten binnen de Gemeenschap, 
dan moeten wij vrezen dat het gepaste 
ogenblik vlak v66r Sint Juttemis valt. 
In een voorwoord 7 op ditzelfde vijfde 
programma neemt de Commissie een veel 
duidelijker standpunt in. Zij bepleit dat 
reeds in 1982 een beslisisng wordt geno
men over het tweede stadium van het 
EMS. Bovendien wenst zij dat 'in de ko
mende maanden' conclusies worden gefor
muleerd over de volgende vier vraagstuk
ken: 
1. de werkwijze van een Europees Mone
tair Fonds waarin de onderscheidene com
munautaire kredietinstrumenten zullen 
worden ondergebracht; 

2. de ontwikkeling van het gebruik van de 
ECU in de betrekkingen met andere cen
trale banken; 

3. de mogelijkheden van en voorwaarden 
voor de schepping van ECU's zonder te
genwaarde van een goud- of deviezen
deposito; 

6 Europese Economie, juli 1981, biz. 45. 
7 Europese Economie, juli 1981, biz. 14. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 1/82 

8 

4. de aard, opbouw en bevoegdheden van 
de instellingen voor het beheer van het 
Europees Monetair Fonds. 
Deze dingen zijn wezenlijk voor de op
lossing van de financieel- en sociaal-econo
mische problemen die ik aan het begin 
van deze beschouwing heb aangeduid. 
Europa zal deze problemen uiteindelijk 
slechts de baas kunnen worden wanneer 
de lidstaten hun economieen nader tot 
elkaar brengen en op elkaar afstemmen. 
Een van de weinige instrumenten waarmee 
deze convergentie kan worden bewerkstel
ligd is op dit moment het EMS. 
Het is duidelijk dat wij er dan ook alles 
aan zouden moeten doen om het instru
ment van het EMS te vervolmaken, zijn 
bereik te vergroten. Langs deze weg im
mers zullen de lidstaten worden aangezet, 
hun monetair beleid te coordineren en hun 
begrotingstekorten in neerwaartse richting 
op elkaar af te stemmen. 
Helaas gebiedt de realiteit dat ik de zaak 
ook van een andere kant belicht. Lidstaten 
die zich niet willen Iaten dwingen, hun 
economieen meer op een lijn te brengen, 
zullen zich niet genoodzaakt voelen, veel 
haast te maken met de versteviging en 
institutionalisering van het EMS. Wie ziet 
binnen afzienbare termijn een begin van 
coordinatie ontstaan tussen de econvmieen 
van Frankrijk en het Verenigd Konink
rijk? De terughoudendheid van het Comite 
voor Economische Politiek is tegen deze 
achtergrond gezien welsprekend en ver
klaarbaar genoeg. 
ldealisme is een onmisbare grondhouding 
in de politiek, ook in de Europese politiek. 
De ontstaansgeschiedenis van de Europese 
Gemeenschappen vormt daarvan het beste 
bewijs. De Gemeenschappen zijn immers 
niet uit luxe ontstaan, maar uit een visio
nair besef dat Europa na twee wereld
oorlogen anders verder moest dan op 
grond van een politieke extrapolatie van 
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zijn geschiedenis. Maar dat idealisme moet 
ons niet het klare zicht ontnemen op de 
feiten waarmee wij hebben te Ieven en te 
werken. 

lntergouvernementalisme 
Helaas doet tegengesteld of verschillend 
gericht beleid zich tevens voor op veel 
andere gebieden van overheidsbeleid in de 
Gemeenschap. Het is geen onbekend ver
schijnsel in tijden van economische achter
uitgang dat belangenstrijd zich verhevigt 
en als gevolg daarvan fragmentatie van 
de samenleving toeneemt. De lidstaten van 
de Gemeenschap ontkomen niet aan de 
invloed van deze tendens van onze tijd. 
Die tendens is de achtergrond van wat wei 
eens, een beetje grof maar niet onjuist, 
wordt aangeduid als het weer opbloeiend 
nationalisme in Europa, en van de geest 
van intergouvernementalisme die door de 
Gemeenschap waart. 
lk stel, naar ik hoop ten overvloede, vast 
dat deze geest voortspruit uit kortzichtig
heid en verkeerd begrepen eigenbelang. 
Wij moeten in de Gemeenschap die kant 
stellig niet verder op - ik ga daar straks 
nog op in wanneer ik het zal hebben over 
de institutionele aspecten van het Europa 
van vandaag. Maar Iaten wij, alweer, 
realist zijn en vaststellen dat wij in de ge
geven omstandigheden te maken hebben 
met een 'fact of life' dat wij niet mogen 
veronachtzamen en waarmee wij zelfs -
al of niet onder protest - tot in de voor
zienbare toekomst zullen hebben te wer
ken. 
De tendens die ik hier beschrijf is zo 
krachtig dat zij zich niet slechts doet gel
den op die terreinen waarop het integratie
proces in de Gemeenschap wordt geacht 
nag in ontwikkeling te zijn. Zij speelt ons 
zelfs parten op dat ene gebied waarop dat 
integratieproces al heet te zijn voltooid: 
de landbouw. Wij hebben maar al te vaak 
gezien dat wanneer Gemeenschapsbeslis
singen op landbouwgebied niet of slechts 
moeizaam door de eerstbetrokkenen - de 
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ringen van de lidstaten vlot in nationale 
compensaties voorzien. De recente wijn
oorlog tussen Frankrijk en Italic en de 
moeilijkheden over de import van Frans 
gevogelte in Groot-Brittannie zijn er dui
delijke voorbeelden van. 

9 

Als het met de ge'integreerde landbouw
politiek al zo gesteld is, hoeveel moei
zamer zal dan de weg zijn naar gemeen
schappelijkheid, althans gezamenlijkheid 
op die terreinen waarop het integratiepro
ces nag in valle gang heet te zijn? Onge
lukkigerwijze vindt men in de rij van deze 
beleidsgebieden juist die welke vitaal zijn 
voor de weg naar economisch herstel. lk 
doel op onderwerpen als: industriebeleid, 
energiepolitiek, industriele innovatie, re
gionaal en werkgelegenheidsbeleid. 
Op deze gebieden heeft de Commissie 
recentelijk beleidsdocumenten vervaardigd 
waarin hier en daar elementen verscholen 
zijn die erop duiden dat de Commissie 
rekening heeft willen houden met de ten
dens van intergouvernementalisme die wij 
hebben gesignaleerd. Zij heeft ermee reke
ning gehouden in deze zin dat hier en 
daar het perspectief van de integratie, de 
waarlijk Europese dimensie, wat verder 
naar de toekomst is verschoven. En tege
lijkertijd komt in die documenter1 de ge
dachte van coordinatie van de beleids
voornemens en -acties van de lidstaten 
wat meer op de voorgrond. Ik meen dat 
dit pragmatisme aanvaardbaar is onder 
het nadrukkelijke voorbehoud dat de lange 
mars naar de Europese eenwording vast 
op koers blijft. 
Hooguit lopen wij, door een tijdje pas op 
de plaats te maken, vertraging op, maar 
een weg terug is er niet. Elementen van 
coordinatie hebben wij altijd in het beleid 
van de Commissie toegelaten, maar aileen 
als zij dienden als plaveisel op de weg 
naar de integratie. 
In deze geest wil ik enkele kanttekeningen 
maken bij sommige van de documenten 
die ik zoeven heb genoemd en wei om te 
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Iaten zien hoe de daarin ontvouwde be
leidslijnen werkzaam kunnen zijn ten 
dienste van herstel en wederopbouw. 

Energiebeleid 
Een beleidsterrein waar, in de conceptie 
van de Commissie, het accent duidelijk 
op de coordinatie van de aanpak van de 
lidstaten is gelegd, is dat van de energie
politiek. De wettelijke bevoegdheden op 
dit gebied liggen bij de nationale rege
ringen; het zou onwijs en onverantwoor
delijk zijn een discussie over de overheve
ling van die bevoegdheden naar de Ge
meenschapsorganen op te zetten alvorens 
over te gaan tot de hoogst urgente Ge
meenschapsactie inzake de energiepolitiek, 
of die actie afhankelijk te maken van de 
uitkomst van het debat over de bevoegd
heden. 
De Commissie heeft vijf prioriteiten ge
definieerd als kernpunten voor een Ge
meenschappelijke strategie. Deze vijf zijn: 
1. investeringen voor energiebesparing en 
omschakeling naar andere energiebron
nen; 
2. aanvaarding van gemeenschappelijke 
richtlijnen inzake prijzen en fiscale re
giems; 
3. een programma dat in crisissituaties in 
werking kan treden; 
4. stimulering van onderzoek en ontwik
keling; 
5. steun voor onderzoek naar de energie
problematiek in de ontwikkelingslanden. 
De Commissie zal de lidstaten vragen om 
de noodzakelijke middelen die nodig zijn 
om de nationale opties op basis van deze 
prioriteiten te coordineren. 

lndustriepolitiek 
De industriele ontwikkeling in de Gemeen
schap is, na enige tijd van voorspoed in 
de eerste jaren van de EEG, in toenemen
de mate geremd door verbrokkeling van 
de interne markt - dit vooral tengevolge 
van de toenemende overheidsinvloed op 
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de nationale economieen. Deze ontwik
keling kan ertoe leiden dat de markten 
van de lid-staten verder van elkaar worden 
afgesloten, hetgeen wel meer flagrant in 
strijd zou zijn met alles wat wenselijk en 
nodig is om uit de economische problemen 
te komen. 
Om te kunnen profiteren van nationale 
protectie die op grote schaal - zij het vaak 
in het verborgene - wordt geboden, zien 
ondernemingen bewust af van de mogelijk
heid te profiteren van een grote Europese 
markt. Als er ergens sprake is van ver
keerd begrepen eigenbelang, dan is het 
wel hier. Bedrijven die profiteren en zich 
afhankelijk maken van nationale protectie 
krijgen voor korte tijd even Iucht, maar 
komen op lange termijn onherroepelijk 
om van benauwdheid binnen de nationale 
grenzen. 
In het kader van de Gemeenschap wil de 
Commissie een gezamenlijke paging doen 
om de samenhang te verzekeren, produk
tie-investeringen te bevorderen door de 
stimulering van een Europees onderzoeks
en vernieuwingsbeleid en door het ont
wikkelen van financiele instrumenten 
om dit beleid te ondersteunen. Het doel 
moet zijn: het vertrouwen van de inves
teerder terug te winnen, niet door bange
lijke afscherming, maar door positieve 
actie. 
Ook hier heeft de Commissie het afmat
tende debat over de bevoegdheden niet 
willen afwachten, maar heeft zij een ge
meenschappelijke strategie gedefinieerd 
waarvan de hoofdlijnen - naar zij hoopt -
in het beleid van de regeringen zullen wor
den geintegreerd en waarbij de Commissie 
zelf de rol van coordinator zal kunnen 
spelen. 
Daarmee is intussen, in de industriepoli
tiek, de werkelijk Europese dimensie niet 
verdwenen. Ik tracht daaraan zelf vorm te 
geven door het uitoefenen van de bevoegd
heden van de Commissie op het gebied 
van de mededinging, bevoegdheden die 
tot mijn portefeuille behoren. Het protec-
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tionisme waarover ik hierboven sprak uit 
zich o.a. in een ware stortvloed van maat
regelen waarmee de regeringen van de lid
staten hun noodlijdende industrieen te 
hulp komen om de werkgelegenheid te 
redden. De Commissie heeft te beoordelen 
of en in hoeverre deze steunoperaties de 
concurrentieverhoudingen binnen de Ge
meenschap geweld aandoen. Wanneer ik 
staatshulp laat passeren dan gebeurt dat 
onder voorwaarde dat de betrokken onder
neming een herstructurering doormaakt, 
die erin voorziet dat zij haar doodsnood 
niet slechts overleeft, maar ook weer te
rugkeert naar levensvatbaarheid en renta
biliteit. Dit soort herstructureringsopera
ties op instigatie van de concurrentiebe
voegdheden van de Commissie, doen zich 
vandaag de dag op grate schaal voor -
met name in de crisissectoren: staal, 
scheepsbouw en textiel. Het zijn dikwijls 
pijnlijke operaties, maar ik geloof te mo
gen zeggen dat de Commissie hiermee een 
onmisbare bijdrage Ievert aan de gezond
making van het Europese economisch 
Ieven en de Europese industriele structuur. 

W erkgelegenheidsbeleid 
Hoezeer de Europese Gemeenschap in 
feite nog in de kinderschoenen staat, 
worden wij gewaar wanneer we nadenken 
over de mogelijkheden van een macro
stimuleringsbeleid ten behoeve van de 
werkgelegenheid- een beleid dat dan ver
gelijkbaar zou zijn met plannen die in het 
recente verleden op nationaal niveau zo 
vaak zijn ontwikkeld. 
Een bescheiden plan, dat zeg 0,5 of 1 % 
BBP kost, zou op nationale schaal zonder 
vee! moeite kunnen worden opgebracht. 
Maar op Gemeenschapsschaal - met een 
begroting die nog geen 1 % BBP bedraagt 
- zou zo'n plan in een klap zoiets als een 
verdubbeling van de uitgaven betekenen. 
Op korte termijn valt daar natuurlijk niet 
aan te denken. De Commissie heeft daar
om, ook hier, getracht de lid-staten tot 
gezamenlijke acties te brengen. Daartoe 
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is de bekende Jumboraad van ministers 
van Financien en Economische Zaken met 
hun collega's van Arbeid en Sociale Zaken 
- gehouden en heeft de Commissie initia
tieven genomen en suggesties gedaan op 
het gebied van: energiebeleid, overheids
investeringen, technologie, innovatie en 
harmonisatie van produkten. De Com
missie spant zich voorts in om de dialoog 
met en tussen de sociale partners - ook 
op Europees niveau - gaande te houden 
en tenslotte wil ik herinneren aan het idee 
dat de Commissie heeft geopperd om de 
werkloosheid van jongeren rigoureus aan 
te pakken: het idee van het ene alternatief: 
jongeren voor wie geen werk is, dienen 
een voortgezette schoolopleiding te volgen, 
hoe dan ook, waar dan oak. 
Op micro-niveau tenslotte zet de Com
missie de instrumenten in die haar zijn 
toevertrouwd: het Sociaal en het Regio
naal Fonds. De omvang van beide fondsen 
is gering ( op de begroting van 1981 was 
1 miljard, respectievelijk 1,5 miljard 
europese rekeneenheden opgevoerd), toch 
zijn zij van betekenis als het gaat om het 
in gang zetten van processen, het stimu
leren van achtergebleven gebieden en het 
geven van steun aan groepen van mensen 
met specifieke problemen. 

De institutionele betrekkingen binnen de 
Gemeenschap 
Aan het begin van dit artikel heb ik al 
aangeduid dat voorstellen, suggesties en 
ideeen tot overwinning van de economi
sche crisis hun doel slechts bereiken door 
middel van een adequaat besluitvormings
proces. In hoeverre zijn de besluitvormen
de organen van de Gemeenschap, in hoe
verre zijn haar instituties op die taak be
rekend? 
Er is, sinds de oprichting van de Gemeen
schappen, vee! veranderd in de betrek
kingen tussen de instellingen. V ooral als 
gevolg van het zgn. Akkoord van Luxem
burg van januari 1966 heeft de Raad van 
Ministers binnen de gehele institutionele 
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structuur een dominerende positie ver
kregen met dienovereenkomstige verzwak
king van de positie van de Commissie. 
Het gevolg van dit zgn. Akkoord is name
lijk dat in de Raad niet gestemd wordt en 
dat de Raad, ook als een besluit met 
meerderheid van stemmen volgens het 
Verdrag mogelijk is, d66rpraat, totdat 
ieder lid het over een bepaalde tekst eens 
is. Deze praktijk heeft in de eerste plaats 
een fatale uitwerking op de besluitvaar
digheid van de Raad. Zij verlamt de be
sluitvorming en maakt het onmogelijk dat 
de Raad snel en effectief optreedt om de 
huidige sociaal-economische problematiek 
het hoofd te bieden. 

Het zgn. Akkoord van Luxemburg heeft 
bovendien de Commissie beroofd van het 
haar in het Verdrag toegekende preroga
tief, dat meerderheidsbesluiten aileen over
eenkomstig haar voorstel kunnen worden 
genomen. Als de Raad altijd met eenparig
heid van stemmen besluit, maakt het geen 
verschil meer of hij het Commissievoorstel 
volgt of daarvan afwijkt. Het voorstel 
van de Commissie verliest daardoor aan 
waarde. Tegelijkertijd is om deze reden 
de positie van de Commissie in het be
sluitvormingsproces aangetast en is zij niet 
in staat de haar in het Verdrag opgedragen 
taken optimaal te vervuilen. 
Mede met het oog op de komende uit
breiding van de Gemeenschappen is het 
dringend geboden dat de Raad opnieuw 
bereid wordt, bepaalde besluiten met 
meerderheid van stemmen te nemen. Het 
spreekt vanzelf dat het de voorkeur ver
dient dat een besluit een voor aile !eden 
van de Raad acceptabele oplossing in
houdt. Maar ook in de gevailen dat deze 
overeenstemming niet wordt bereikt, zoals 
op het gebied van het interne visserijbe
leid, moet het mogelijk zijn om tot een 
besluit te komen. Het meerderheidsbesluit 
is met andere woorden een ultimum reme
dium dat niet opzij kan worden gezet 
zonder de functionering van de Gemeen
schappen ernstig in gevaar te brengen. 
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Tk noteer met voldoening dat het recente 
initiatief waarbij de Westduitse en Ita
liaanse ministers van Buitenlandse Zaken, 
Genscher en Colombo, de idee van de 
Europese Unie hebben doen herleven, 
geen halt houdt voor de poorten van de 
Raad van Ministers. De ideeen van de 
heren Genscher en Colombo sluiten in 
feite nauw aan bij hetgeen de Commissie 
nodig acht om de doelmatigheid van het 
functioneren van de Raad te verhogen. 
Er is nog een andere wijziging van de be
staande Raadspraktijk nodig. De Raad 
zou bereid moeten zijn belangrijke be
heers- en bestuurszaken aan de Commissie 
te delegeren. De Commissie is het aange
wezen bestuursorgaan van de Gemeen
schap. De staatshoofden en regeringslei
ders hebben dat op de Parijse topconfe
rentie van december 1974 uitdrukkelijk 
erkend. Desondanks meent de Raad nog 
steeds aile mogelijke zaken zelf te moeten 
regelen, zulks ten koste van een permanen
te overbelasting van hemzelf en zijn appa
raat. In plaats daarvan zou de Commissie 
in staat moeten worden gesteld haar be
stuurstaak in valle omvang uit te oefenen. 
Beide voorstellen voor verbetering - de 
terugkeer naar het meerderheidsbesluit 
en de erkenning van de bestuurstaak van 
de Commissie - zijn door de Commissie 
opgenomen in haar onlangs verschenen 
Rapport over de betrekkingen tussen de 
instellingen van de Gemeenschap. Jk ben 
daarover verheugd en ik hoop dat ook de 
Raad zal inzien dat wij aileen langs deze 
weg tot de zo noodzakelijke verbetering 
van de besluitvorming kunnen komen. 

Rol van bet Europees Parlement 
Het is een functioned gebrek van de insti
tutionele structuur van de Gemeenschap
pen dat daarin geen ruimte is gecreeerd 
voor een volwaardige Europese parlemen
taire functie. Het is waar dat het Euro
pecs Parlement in de loop der jaren enige 
uitbreiding van zijn bevoegdheden, met 
name op budgettair terrein heeft bereikt. 
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Het totaal is evenwel nog zeer onbevre
digend en voldoet zeker niet aan de eisen 
die je aan de democratische legitimatie 
moet stellen. 
Voordat ik enige mogelijkheden noem om 
in deze situatie verbetering te brengen, 
wil ik op het volgende wijzen. Bij het 
Parlement zou de neiging kunnen bestaan 
om zijn bevoegdheden te vergroten ten 
koste van die van de Commissie. Dat zou 
waarschijnlijk de gemakkelijkste weg zijn, 
omdat het Parlement en de Commissie 
het dichtst bij elkaar staan en de Com
missie verantwoording verschuldigd is 
aan het Parlement. Naar mijn mening zou 
er dan evenwel slechts sprake zijn van 
'schijnverbeteringen'. Een sterk Parlement 
vereist een sterke Commissie. De nodige 
versterking van het Parlement moet 
daarom worden gevonden in het samen
spel van de drie politieke instellingen te
zamen en met name door de afbraak van 
de overheersende positie van de Raad 
in het besluitvormingsproces. 
Ik ga er dan ook van uit dat de weder
invoering van het meerderheidsbesluit in 
de Raad en de erkenning van de bestuurs
taak van de Commissie ertoe zullen leiden 
dat deze instellingen op hun oorspronke
lijke, d.w.z. bij de oprichting van de Ge
meenschappen beoogde, positie worden 
terugebracht en hun integrerende functie 
in het besluitvormingsproces opnieuw 
zullen kunnen vervullen. Op zijn beurt zal 
het Parlement onder die omstandigheden 
in staat zijn, via effectieve controle op het 
bcleid van de Commissie en inspraak in 
het communautaire wetgevingsproces 
zijn - toegegeven - bescheiden bevoegd
heden van dit moment ten volle te benut
ten. 
Het is voorts van essentieel belang voor 
de democratie in de Gemeenschap dat de 
invloed van het Parlement op korte ter
mijn vergroot wordt. Ik teken aan, alweer 
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met voldoening, dat die vergroting van de 
invloed van het Parlement een punt van 
zorg is in de voorstellen van de heren 
Genscher en Colombo. Voor wat de Com
missie betreft: zij hoopt dat het Parlement 
zijn werkzaamheden zo zal inrichten dat 
het politieke rendement daarvan zo groot 
mogelijk zal zijn. Op het gebied van de 
raadpleging van het Parlement over de 
voorstellen van de Commissie zijn in het 
eerder genoemde rapport van de Com
missie verschillende suggesties voor ver
betering gedaan. Twee daarvan zou ik hier 
met name willen noemen. 
In de eerste plaats acht ik het bijzonder 
nuttig als de Commissie door middel van 
preliminaire debatten op de hoogte wordt 
gebracht van de opvattingen van het Par
lement, al was het maar over zaken van 
groot politiek gewicht; en wei voordat zij 
haar definitieve voorstel bij de Raad in
client. In de tweede plaats in het uiteraard 
wenselijk dat de zgn. procedure van over
leg die in maart 1975 is gecreeerd als 
eerste stap op de weg naar een werkelijk 
medebeslissingsrecht van het Parlement 
wordt verbeterd. De Commissie heeft 
hiertoe onlangs een initiatief genomen. Zij 
heeft een voorstel voor een nieuw inter
institutioneel akkoord gedaan dat voorziet 
in een belangrijke uitbreiding en verdie
ping van de overlegprocedure. 
De procedure van overleg geeft het Parle
ment de mogelijkheid om bij bepaalde 
belangrijke besluiten in aanwezigheid van 
de Commissie een rechtstreekse dialoog 
met de Raad aan te gaan om op die wijze 
aan de parlementaire adviezen kracht bij 
te zetten. Deze procedure client in de toe
komst soepeler te verlopen. Bovendien 
zou haar werkingssfeer moeten worden 
vergroot en in het bijzonder betrekking 
moeten hebben op de meeste besluiten die 
zijn opgenoemd in het zgn. mandaatsrap
port van eind juni '81 s. 

8 In dit rapport heeft de Commissie, op uitnodiging van de Raad, voorstellen gedaan tot her
vorming van het beleid van de Gcmeenschap op het gebied van haar inkomsten en uitgaven, 
de landbouw, de werkgelegenheid en de industriepolitiek. Bovendien zijn daarbij programma's 
ontworpen voor het Middellandsezeegcbied. 
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Tenslotte zal de Commissie haar krachten 
moeten aanwenden om het voortdurende 
en ingewikkelde overleg tussen beide leden 
van de begrotingsautoriteit (Raad en Par
lement) naar behoren te Iaten functione
ren. Daarbij dient zij zich, naar mijn me
ning, te orienteren op de politieke wen
selijkheid om de zeggenschap over de be
grating steeds meer te leggen bij de Euro
pese volksvertegenwoordiging. De onder
werpen die op dit moment in de overleg
procedure tussen Raad en Parlement aan 
de orde zijn (klassificatie van de uitgaven; 
noodzaak van de juridische basis van de 
uitgaven) dienen in dat perspectief te 
worden gezien. 

Europese Politieke Samenwerking 
Terugkeer naar het meerderheidsbesluit 
in de Raad, erkenning van de bestuurlijke 
taak van de Commissie, herstel van de 
oorspronkelijke bevoegdheden van het 
Europees Parlement en versterking van 
zijn rol in het besluitvormingsproces: het 
is allemaal niet voldoende. Een groot ge
brek blijft het ontbreken van een duide
lijk politiek gezicht. Er is geen sprake van 
een herkenbare Europese identiteit en er 
is geen werkelijk Europees politiek gezag. 
Anderzijds wordt het steeds duidelijker 
dat wij zonder deze 'politieke' dimensie 
niet verder komen, noch intern, d.w.z. wat 
betreft de ontwikkeling van het gemeen
schappelijk beleid, noch extern in onze 
relaties met de grootmachten. Het is der
halve dringend geboden dat het kunstma
tig onderscheid tussen enerzijds economi
sche samenwerking en anderzijds politieke 
samenwerking en veiligheidsbeleid wordt 
opgeheven. De oplossing van dit probleem 
dient m.i. de volgende twee elementen te 
bevatten: 
a. een materieel element: er dient een 
georganiseerd Europees verband tot stand 
te worden gebracht dat zowel de economi
sche samenwerking als de samenwerking 
op het gebied van de buitenlandse politiek 
in het kader van de EPS, met inbegrip 
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van het veiligheidsbeleid omvat; 

b. een formeel element: creeer een 'cen
traal beslissingscentrum' dat op aile onder 
a. genoemde terreinen de hoogste beslis
singsmacht bezit. 

Het is op dit moment niet precies te zeg
gen hoe dit 'beslissingscentrum' er uit 
moet zien. Twee zaken staan voor mij 
evenwel bepaald vast. Dat is in de eerste 
plaats dat het 'centrum' mede de Europese 
Raad moet omvatten. Men kan over deze 
Raad verschillend denken; hij geeft af en 
toe ook te denken, zoals ten tijde van de 
smadelijk mislukte top die begin decem
ber vorig jaar in Londen is gehouden. 
Toch is een feit dat hij zich heeft ontwik
keld tot een leidinggevend politiek orgaan 
van de Europese samenwerking en dat hij 
als zodanig het aangewezen orgaan is om 
op aile onder a. genoemde terreinen de 
nodige politieke impulsen toe te dienen. 
In de tweede plaats mag de voorgestelde 
uitbreiding van het politieke karakter van 
de Gemeenschappen niet gepaard gaan 
met een versterking van de intergouverne
mentale trekken van de Europese samen
werking. Integendeel, willen de Gemeen
schappen intern en extern tot grotere 
daadkracht komen dan is daarvoor een 
herstel en versterking van bet oorspronke
lijke institutionele evenwicht op zijn 
plaats. Dat betekent dat de Commissie 
haar integrerende functie op aile terreinen 
van de Europese samenwerking in valle 
omvang moet kunnen uitoefenen. Het be
tekent ook dat de Europese Raad zijn rol 
als instelling van de Gemeenschappen 
moet aanvaarden en zich als zodanig moet 
houden aan de regels van de Europese 
Verdragen. 

Ik geloof dat wij alleen langs deze lijnen 
tot een volwaardige Europese Gemeen
schap kunnen komen, d.w.z. een samen
werkingsverband dat in staat is om effec
tief en snel het hoofd te bieden aan de 
immense problemen waarmee wij op dit 
moment worden geconfronteerd. 
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Naar een nieuw verdrag 
Het Jaatste onderwerp dat ik in deze bij
drage wil aansnijden, is misschien wei het 
allerbelangrijkst. Dat betreft de participa
tie van de Europese burger. De hiervoor 
geschetste ontwikkeling van de Europese 
samenwerking, die uiteindelijk moet uit
lopen op de verwezenlijking van een 
Europese Unie, kan niet aileen door de 
regeringen van de lidstaten worden gedra
gen. Deze Unie is geen statische construe
tie die van de ene dag op de andere kan 
worden totstandgebracht. Zij is een dyna
misch proces dat moet leiden tot een Ge
meenschap die blijk geeft van een steeds 
groter wordende solidariteit. Het welslagen 
van dit proces wordt voor een groot deel 
bepaald door de steun die de Europese 
burgers daaraan willen geven. 
Het ligt derhalve voor de hand daarbij ook 
de rol van het Europees Parlement als 
een integrerend deel van deze Unie op
nieuw te definieren. Het Parlement vormt 
het aangewezen middel om de opvattingen 
van de burgers tot uiting te brengen. Zijn 
bevoegdheden zullen daarom verder moe
ten worden uitgebreid dan binnen het ka
der van de bestaande Verdragen mogelijk 
is. Met name zal het Parlement formeel 
medebeslissingsrecht moeten krijgen. Het 
zal voorts een functie moeten bezitten wat 
betreft de benoeming en de bekrachtiging 
van de Commissie 9. 
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Een en ander zal uiteindelijk zijn vorm 
moeten vinden in een nieuw verdrag. In 
haar eerder aangehaald Rapport over de 
betrekkingen tussen de instellingen heeft 
de Commissie duidelijk geopteerd voor 
een nieuw Verdrag tot oprichting van een 
Europese Unie, dat gebaseerd is op de 
hoofdbestanddelen van de bestaande Ver
dragen en een aanvulling daarop vormt. 
Dit Verdrag zal de eerdergenoemde ma
teriele en formele elementen moeten om
vatten. Het zal bovendien moeten voor
zien in de hiervoorgeschetste uitbreiding 
van de bevoegdheden van het Parlement. 
Laat ik tenslotte dit zeggen. Ik ben mij 
ervan bewust dat de weg die wij moeten 
gaan, niet gemakkelijk is. Ik acht het 
evenwel dringend noodzakelijk dat wij de 
hand aan de ploeg slaan. Op verscheidene 
plaatsen in deze bijdrage heb ik gerefe
reerd aan de enorme problemen waarvoor 
onze lidstaten op dit moment staan. Ik 
meen dat het de taak van de Commissie 
en ook van de individuele Commissaris is 
om de regeringen van de lidstaten op hun 
verantwoordelijkheden te wijzen en de 
richting aan te geven waarin wij de op
lossing voor de problemen moeten zoeken. 

9 Zie ook de publikatie die het lid van het EP de heer Sj. Jonker (EVP) onlangs aan een 
ontwerp voor een nieuw Verdrag heeft gewijd. 
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door C. ter Maat 

C. ter Maat is oud-secretaris van Pax Christi lnter
nationalis en van de Nederlandse sectie; thans adviseur 
van de internationale beweging voor contacten met 
Oost-Europa. 

Zijn Oost-West contacten zinvol? 

Vraag: Hebben de contacten, zoals Pax Christi die heeft met Oosteuropese ge
sprekspartners, enig nut? Kunnen deze effectief worden geacht, ook gelet op de 
geheel eigen politiek structurele situatie in de Oostblok-landen, waar elke kritische 
discussie over interne ontwikkelingen als bedreiging van het systeem kan worden 
ervaren? 

Deze vraag kan inderdaad van fundamen
tele betekenis worden geacht bij de be
oordeling van de contacten met personen 
en groeperingen uit Oostblok-landen. Het 
gesignaleerde risico zal overigens sterker 
waarneembaar zijn bij ontmoetingen met 
min of meer officiele vertegenwoordigers 
van de Oosteuropese regimes, dan met 
christenen uit Oosteuropese Ianden. Ik 
zou mij tot deze laatste categorie gespreks
partners willen beperken, omdat de con
tacten vanuit Pax Christi vooral daarop 
gericht zijn. Ook dan onderga je uiteraard 
- soms wat sterker en soms minder merk
baar- de invloed van het verabsoluterend 
karakter van het systeem. Maar de marge 
voor een vermogen tot een geleidelijk 
betere verstandhouding en begrip voor 
elkaars achtergrond, benadering en stand
punten lijkt grater. Ret zal duidelijk zijn, 
dat hierbij weer onderscheid moet worden 
gemaakt tussen contacten met meer ver-
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tegenwoordigende 'delegaties' (zoals het 
geval is bij gesprekken met de Russisch
Orthodoxe Kerk of met organisaties als 
de Berliner Konferenz en de Christelijke 
Vredesconferentie) enerzijds, en met meer 
bevriende personen of groeperingen (zoals 
de Znak, Polen) anderzijds. 

Beweegredenen 
Terugkomend op de vraag zou ik willen 
vooropstellen dat een tweeledig beginsel 
ten grondslag ligt aan de motivering waar
om deze contacten worden gelegd en ont
wikkeld. In de eerste plaats is het een 
kwestie van geloofwaardigheid voor het 
werk van een internationale vredesbe
weging als Pax Christi om te trachten juist 
door contacten met christenen in Oost
europese Ianden meer zicht en meer greep 
te krijgen op de hele problematiek van 
vrede, veiligheid en gerechtigheid. De be
trekkingen tussen Oost en West spelen een 
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belangrijke rol bij de onder- en achter
liggende oorzaken voor de bewapenings
wedloop en de daarmee samenhangende 
spanningen in de hele wereld. Voorwaar
den tot ontspanning en wapenbeheersing 
of -vermindering zijn nauw verbonden met 
de ontwikkeling van deze betrekkingen. 
Vanuit de gemeenschappelijke zorg en 
verantwoordelijkheid als christenen in 
West en Oost moet in onderling overleg 
worden bezien welke de mogelijkheden 
zijn om zich in te zetten voor betere voor
uitzichten op meer vrede in onze wereld. 
Dat geldt zowel voor de vraag hoe deze 
mogelijkheden kunnen worden benut in de 
cigen situatie, in West en Oost, als voor 
de opgave te onderzoeken welke gezamen
lijke initiatieven hiertoe kunnen worden 
genomen. 
Naast deze gezamenlijke opdracht te wer
ken aan de vrede en het besef dat we allen 
betrokken zijn bij dezelfde vraagstukken 
van oorlog en vrede, gaat het er om dat 
wij van onze kant ons solidair tonen met 
onze broeders en zusters in de Oostblok
landen. Wij moeten beschikbaar zijn daar 
waar dit dienstig kan zijn voor hun situa
tie, om uitdrukking te geven aan onze ver
bondenhcid in het geloof, die ook ge
stalte kan krijgen door een beter begrip 
van de positie van de kerken in deze Ian
den. Daarmee gaat gepaard de overtuiging 
dat wij van hieruit moeten trachten steun 
te bieden aan tendenties in Oost Europa 
die liberaliserende perspectieven openen, 
zowel voor de kerkelijke als maatschap
pelijke verhoudingen. Dat betekent niet 
cen inmenging in de interne situatie in die 
Ianden, noch een opleggen van onze nor
men aan de christenen achter het IJzeren 
Gordijn. Niet zelden kunnen we van hen 
leren als het gaat om de mecst wezenlijke 
beleving van het christen-zijn in de wereld. 
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Als regel wordt het initiatief tot deze con
tacten ook niet van ons uit genomen, maar 
komen de uitnodigingen daartoe, soms 
meer in de vorm van signalen, juist uit 
Oost-Europa.l 

Andere normen 
Sprekend over 'effectief' zullen we ons 
moeten realiseren dat het niet goed moge
lijk is westerse maatstaven aan te leggen 
als een soort graadmeter. Dat is zowel 
van toepassing op de ervaring van de zin 
van de betrekkingen als zodanig, als op 
een beoordeling van de uitkomsten van de 
contacten door een waarde-oordeel. Bo
vendien is een belangrijke factor hierbij 
de vraag hoe zichtbaar resultaten bij der
gelijke relaties kunnen zijn en welke tijds
normen gehanteerd moeten worden voor 
zulke waarnemingen. Niet zelden blijkt 
uit reacties van bezoekers aan Oosteuro
pese Ianden, dat ze teleurgesteld zijn terug
gekeerd omdat geen merkbare verande
ringen ten goede zijn bereikt en dikwijls bij 
de gevoerde gesprekken gestuit is op een 
harde onverzettelijke houding van de 
Oosteuropese partner. Die komt ook wel 
tot uitdrukking door een onwrikbaar han
teren van ideologische normen, die als een 
gramofoonplaat herhaald kunnen worden. 
Dat zijn bekende verschijnselen, ook voor 
de meer ervaren deelnemer aan deze ont
moetingen. 

Eigen gebru~scode 
Maar de ervaring leert ook dat elke partij 
- van Oost en West - haar eigen stijl, 
achtergrond, benaderingswijze en tijdsbe
sef heeft. Ret vermogen zich in te Ieven in 
de andere wereld is niet altijd even sterk. 
Dat vraagt soms ook een grote dosis ge
duld en uithoudingsvermogen. Daarbij 
komt dan nog een uiterste prudentie bij de 

1 Voorbeelden voor het ontstaan van de contacten zijn de voorgeschiedenis bij de betrekkingen 
van Pax Christi Internationalis met de Russisch-Orthodoxe Kerk, met een periode van verken
ning en ook persoonlijke sondering, waarbij bleek dat men juist op onze uitnodiging wachtte, 
en ontmoetingen met partners uit Ianden als Polen, Hongarije, DDR en Tsjechoslowakije, die 
veelal uit bezoeken over en weer zijn ontstaan. 
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Gesprek tussen de delegaties van het Patriarchaat van de Russisch-Orthodoxe Kerk en Pax 
Christi Internationalis, in 1976 in Leningrad gehouden. Links aan tafel: Mgr. Bettazzi, Kardi
naal Alfrink, H. Th. Risse, C. ter Maat; aan de rechterzijde: Aartspriester W. Stoikow, Bisschop 
Kyrill, Metropoliet Nikodim, prof. A. Ossipow. Niet goed zichtbaar zijn Pater W. Rood 
(vooraan, op de kruin gezien) en A. Buevsky (achter Nikodim). Prof. J. Raes ontbreekt op deze 
opname; hij was links van Mgr. Bettazzi gezeten en is daarom weggcvallen in het beeld. 

Oosteuropese gesprekspartner als het gaat 
om meer principiele zaken, of de leerstel
lige ideologische beginselen meespelen in 
de beredenering van de inbreng in de 
discussie. Die moeten in elk geval een 
duidelijke plaats in de standpuntbepaling 
hebben, ook al kan later in het gesprek een 
zekere relativering ervan worden waarge
nomen. Het hele veld van de Oost-West 
contacten wordt gekenmerkt door een 
procesmatig gebeuren, met vallen en op
staan, met positieve en negatieve erva
ringen. Het vraagt om een geheel eigen 
'gebruiks-code', om zeer speciale 'spelre
gels', die geleerd moeten worden en tussen
tijds ook weer bijgesteld dienen te worden. 
Soms zijn reacties van de Oosteuropese 
zijde tamelijk grillig of ondoorgrondelijk. 
Het is zeker niet altijd mogelijk de wer
kelijke motivering of achtergrond van be
paalde houdingen of opmerkingen te be
grijpen. Dat geldt ook voor het uitblijven 
van reacties, al zijn tevoren afspraken ge
maakt. Later komt soms de eigenlijke 
oorzaak wat duidelijker in zicht, maar niet 
zelden blijft die vaag of onvolledig. Deze 
factor in de onderlinge betrekkingen heeft 
weer een ander karakter dan de ideologi-
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sche invloed, waarover hierboven al is 
gesproken. Geleidelijk leer je in de loop 
van de gesprekken wei die ideologische 
verpakking onderscheiden van de eigen
lijke inhoud of kun je door die bolster 
heenprikken en zo een opening vinden 
voor een wending in het gesprek, waardoor 
echte discussie mogelijk wordt. 

Grote diversiteit 
Dikwijls vragen deze ontmoetingen van 
onze kant een eindeloos geduld en ook een 
groot doorzettingsvermogen, met veel in
ventiviteit bij het zoeken van nieuwe in
gangen en nieuwe perspectieven tot ge
meenschappelijke inzichten en conclusies. 
Van essentiele betekenis bij dit hele proces 
is een vertrouwensrelatie, die heel gelei
delijk kan worden opgebouwd. Dan denk 
ik vooral aan de meer 'officiele' contacten, 
zoals met de Russisch-Orthodoxe Kerk. 
In verband met de betekenis van de 'ideo
logische inbouw' in de gesprekken heb ik 
a! eerder gewezen op het verschil in de 
relaties met dergelijke partners en met be
paalde bevriende christelijke groeperingen 
in het Oosten. 
Bij dit alles moet, ook als het gaat om de 
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aanpak en voorbereiding van ontmoe
tingen, nog onderscheid worden gemaakt 
tussen verschillende categorieen gespreks
partners en verschillende Ianden. Ook bin
nen hetzelfde land kan een grote ver
scheidenheid worden gezien. Ik sprak al 
over de Znak-groep in Polen. Maar die 
is sinds enkele jaren opgesplitst in de zgn. 
authentieke Znak (in het algemeen de pre
ferente partner voor Pax Christi), en de 
zg. 'neo'-Znak (die de plaats in het Poolse 
parlement heeft overgenomen, na een 
politieke manoeuvre). Weer verschillend 
hiervan zijn andere groeperingen met een 
R.K. signatuur, een politieke of semi-poli
tieke betekenis en een vertegenwoordiging 
in het parlement, nl. de Pax organisatie 
(heeft niets gemeen met Pax Christi) en 
de Christelijk-sociale Associatie. Dan is 
er nog ontstaan het Warschau-forum, als 
een samenspel van enkele groepen (zonder 
de authentieke Znak) en zijn enkele uit
gevers van tijdschriften e.d. verwant met 
sommige groeperingen. Verder kunnen 
contacten ontstaan met basisgroepen, of 
door deelname aan de jaarlijkse bedevaart 
naar Czestochowa, waaraan tienduizenden 
deelnemen uit Polen en andere Oosteuro
pese Ianden. Pax Christi is sinds de laatste 
jaren ook hierbij betrokken, o.m. door 
deelnemers uit Nederland. 2 

Oecumenische aspecten 
Het zou te ver voeren hier meer gedetail
leerd in te gaan op aile variaties en kleu
ren van contacten die zoal zijn ontwikkeld 
en verder kunnen worden gelegd. lk heb 
iets over Polen gezegd om duidelijk te 
maken dat ook de aanpak van de relaties 
en de keuze van de partner plus de daar
bij te hanteren gedragsregels onderling 
sterk kunnen verschillen en daarbij niet 
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met vaste patronen of schablonen kan 
worden gewerkt. Van grote betekenis, ook 
gelet op het nut van de contacten en de 
mogelijke 'effectiviteit' ervan is uiteraard 
een zorgvuldige voorbereiding en verken
ning, waarbij vee] informatie van diverse 
kanten in Oost en West moet worden inge
wonnen. Zo is Pax Christi, alvorens de 
(eerst informele) contacten met de Rus
sisch-Orthodoxe Kerk te leggen, o.m. te 
rade gegaan bij Oosteuropese kerkelijke 
bronnen. In dat verband had ik ook ge
legenheid met de toenmalige bisschop van 
Krakau kardinaal Wojtyla uitvoerig over 
dit initiatief te spreken, waarbij kon wor
den vastgesteld dat deze relatie, gezien 
vanuit zijn positie in de kerkelijke en 
maatschappelijke verhoudingen, zeker een 
bijzonder goede zaak zou zijn. Ook later 
is gebleken dat men vanuit het Patriar
chaat, juist op het gebied van de vredes
vraagstukken en de rol van de kerken, 
behoefte had aan een andere lijn, naast 
de betrokkenheid in de Wereldraad en de 
betrekkingen met het Vatikaan. Pax 
Christi Internationalis werd een goede ge
sprekspartner geacht wegens de daardoor 
geboden grotere flexibiliteit en de toch 
aanwezige (zij het minder expliciete) ver
bindingen met bisschoppenconferenties. 
Deze achtergrond is ook meermalen tot 
uitdrukking gekomen bij de contacten met 
de R.O.K., die daardoor naast het eigen
lijke vredeswerk ook een eigen bijdrage 
kunnen betekenen voor de oecumene. a 

Strategie en gedragsregels 
Ret zal goed zijn nog een enkel voorbeeld 
te geven van het verband tussen voorbe
reiding en strategie enerzijds en te ver
wachten resultaten anderzijds. AI eerder 
heb ik erop gewezen dat elke partner 

2 Interessant is ook de betekenis van een groepering als de (neo)Znak voor de ontwikkeling van 
de vrije vakbeweging Solidariteit, waarvan het denkkader grotendeels door deskundigen uit de 
Znak wordt gevorrnd of gevoed. 
3 Meer over ontstaan en betekenis van de contacten van Pax Christi Internationalis met de 
R.O.K. in Het Christelijk Oosten, april '81, ook verkrijgbaar bij Pax Christi Nederland, postbus 
85627, 2508 CH Den Haag. 
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eigen gebruiksregels vraagt. Dat geldt ze
ker niet minder voor de sterker georgani
seerde en internationaal vertakte bewe
gingen als de Berliner Konferenz en de 
Christelijke Vredesconferentie, ook be
kend als de 'Praagse conferentie'; de eerst
genoemde heeft van huis uit een R.K. 
signatuur, de eve een reformatorische. 
Op internationaal niveau is door Pax 
Christi, na diverse ronden van meer per
soonlijk overleg, met vertegenwoordigers 
van deze groeperingen bezien hoe in beider 
belang criteria kunnen worden toegepast 
voor gedragsregels. Hierbij speelt vanuit 
Pax Christi vooral het streven naar bevor
dering van een geleidelijk liberalisatie
proces. Daartoe kan worden bijgedragen 
door voorwaarden te stellen aan de B.K. 
en de eve wat betreft de relatie als zo
danig, het niveau van de betrekkingen 
(internationaal of op het vlak van de lan
delijke secties van Pax Christi), de keuze 
en kwaliteit van deelnemers van Pax 
Christi-zijde aan bijeenkomsten van de 
conferenties, de ruimte voor hun kritische 
inbreng daarbij, het karakter van de dis
cussies in een meer open stijl, de voorbe
reiding en formulering van communiques 
(die de werkelijke weergave van de discus
sic moeten bevatten in plaats van een 
pre-fab verhaal met veel vaagheden en 
concessies aan de gangbare ideologische 
invulling), alsook van de publiciteit rond 
de conferenties en daarna. Wat dit laatste 
betreft is het geen uitzondering dat nogal 
gemanipuleerd wordt met termen, tenden
ties en 'inkleuring'. 
J uist omdat bekend is dat Pax Christi 
door de B.K. en eve als een uiterst wel
kome partner wordt gezien, kan van onze 
kant gewerkt worden met tamelijk harde 
condities. Onder de druk daarvan kan men 
binnen deze conferenties tegenover de 
eigen clubgenoten verklaren waarom een 
grotere soepelheid en tekenen van libera
lisatie vereist zijn, wil de lijn naar Pax 
Christi worden opengehouden en zelfs ver
sterkt worden. De hieraan ten grondslag 
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liggende strategische benadering wordt 
ook, binnen de mogelijkheden van per
soonlijke contacten, afgestemd met dege
nen die juist vanuit deze conferenties wil
len toewerken naar liberaliserende ont
wikkelingen. In feite dient Pax Christi 
door de condities tc formuleren ook het 
belang van de conferenties, al zal dat 
uiteraard als zodanig naar buiten niet ken
baar worden gemaakt. 
In overeenstemming met de grondgedach
ten van deze strategic zijn tot dusverre 
geen officiele afspraken gemaakt voor 
deelname van Pax Christi-vertegenwoor
digers op intcrnationaal niveau aan de 
plenaire bijeenkomsten van deze conferen
ties. De eigenlijke participatie blijft dus 
nog beperkt tot ]eden van landelijke sec
ties. Krachtens de overeengekomen spel
regels kunnen deze declnemers door de 
secties worden aangewezen, met het oog 
op de kwaliteit en ervaring van betrok
kenen, die garant zal staan voor de ge
wenste kritische inbreng en zo kan bijdra
gen tot bevordering van het liberalisatie
proces. Zodra dit zich duidelijker gaat 
aftekenen kan worden overwogen het ni
veau op te trekken tot de internationale 
beweging. lntussen zijn wcl waarnemers 
namens Pax Christi lnternationalis aan
wezig bij bepaalde internationale bijeen
komsten van de conferenties. Daardoor 
wordt gelegenheid geboden tot het maken 
van interventies, ook in kritische zin, o.m. 
in verband met de problematiek rond de 
dissidenten, in de context van de Rechten 
van de Mens. Dit laatste geldt ook voor 
andere fora die geboden worden in Oost
Europa, zoals de wereldconferenties op 
vredesgebied die in Moskou worden ge
houden en o.m. door het Patriarchaat van 
de R.O.K. worden georganiseerd. 

Tekenen liberalisatie 
Door de bovengeschetste strategic zijn we 
erin geslaagd daadwerkelijk een bijdrage 
te leveren in het doorbreken van verstar
ring en strikte partij-discipline. Als be-
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oogd, is meer openheid voor een werke
lijke en kritische discussie ontstaan. De 
kwaliteit van vee] deelnemers is duidelijk 
verbeterd. Zelfs is het gelukt door Pax 
Christi uitgenodigde deelnemers uit Oost
europese Ianden te betrekken bij consul
taties, die samen met vertegenwoordigers 
van de twee genoemde conferenties in een 
Oostblok-land zijn gehouden. We hadden 
dezc deelname als voorwaarde gesteld 
voor onze bereidheid de consultatie samen 
te realiseren en bovendien de conditie ge
koppeld aan de aanwezigheid van onze 
waarnemer bij een plenaire bijeenkomst 
van de conferentie. Zo hebben we, met 
enige druk en taktiek, terzake de begin
selen van de Slotakte van Helsinki kunnen 
toetsen. Meestal worden die vooral ge
hanteerd om kritisch te reageren op 
schending van de Rechten van de Mens. 
Dat is op zichzelf ook een uiterst belang
rijke zaak, die zeker ook door Pax Christi 
vcclvuldig in praktijk wordt gebracht. 
Maar Helsinki biedt meer mogelijkheden 
in positieve zin, en die blijven veel onbe
nut. 

Ik ben op deze eerste vraag uitvoeriger 
ingegaan, met de bedoeling wat duidelijker 
te zijn, met name wat betreft de samen
hang van de diverse factoren die bepalend 
zijn voor het nut van deze contacten. Een 
typerend voorbeeld is nog de constatering 
dat de laatste vergadering van de B.K. is 
afgesloten zonder het altijd onvermijde
lijke communique, en dat is door insiders 
als een wezenlijke stap vooruit ervaren. 
Het is allemaal meer een klimaatsveran
dering dan spectaculaire of schokkende 
gebeurtenissen die het aanzien van de we
reid in een slag wijzigen. Dat laatste is 
ook niet te verwachten, althans niet zonder 
een verband tot dramatische gebeurtenis
sen als in Boedapest en in Praag. De situa
tie in Polen laat zien dat er wei nog een 
marge bestaat tot meer procesmatige ont
wikkeling, hoewel niemand weet hoe die 
precies gemeten kan worden. Soms lijkt 
de grens bijna overschreden en kun je je 
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afvragen of het niet wijzer is het tempo 
wat af te remmen, met het doel het be
reikte veilig te stellen. Overigens kan het 
van grote betekenis worden geacht dat het 
tot dusverre mogelijk was de gebeurtenis
sen in Polen, en niet aileen daar, in onze 
huiskamers op het scherm te kunnen vol
gen. Het merkwaardige is dat zo weinigen 
blijkbaar beseffen hoe snel deze vorm van 
liberalisatie in de communicatie zich heeft 
doorgezet. Een dergelijke actuele infor
matie door reportage vanuit de eigen 
(vroeger totaal afgesloten) vergaderingen 
was nog maar voor een paar jaar ondenk
baar. Dat is zeker niet de verdienste van 
Pax Christi, maar het aandeel van dit 
vredeswerk in het gehele proces is toch 
wei van enige waarde. 

Andere begrippen 
V raag: Op welke manier komt de in de 
Oostblok-landen bestaande partijpolitieke 
structuur tot uitdrukking bij de contacten 
die Pax Christi met die Ianden heeft en 
werkt deze invloed belemmerend op de 
gesprekken? 

We hebben al gesproken over het totaal 
eigen klimaat van deze ontmoetingen en 
over de daarbij toegepaste spelregels. 
Kenmerkend voor deze ontmoeting met de 
'andere wereld', die zich manifesteert bij 
de probleemstelling en de discussie, is de 
verschillende betekenis die wordt toege
kend aan begrippen als 'vrede', 'detente', 
e.d., de andere benadering van principiele 
zaken als de Rechten van de Mens, de 
vragen naar verantwoordelijkheden en 
taken van de kerken bij de strijd voor 
vrede en gerechtigheid - ook als het gaat 
om de gevallen van dissidenten -, welke 
rol de publiciteitsmedia in West en in 
Oost hebben, hoe de overwegend negatieve 
beeldvorming over en weer wordt gevoed, 
en vooroordelen resp. mispercepties wor
den versterkt. Dat zijn dan tegelijk thema's 
voor de discussie, die van beide zijden 
worden gepresenteerd in gesprekspapieren 
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en die ook in afzonderlijke consultaties 
met medewerking van speciale deskundi
gen op bepaalde deelgebieden (o.m. theo
logie en vrede, Rechten van de Mens) 
worden doorgesproken. 
Behalve de letterlijke vertaling via tolken 
moet je proberen gespreksthema's en be
grippen - naast de eigen invulling ervan -
te vertalen in de denktrant van de ander. 
Dat is ook van toepassing voor gesprek
ken over 'veiligheid', wapenbeheersing en 
-vermindering e.d., die evenzeer onder
werp van discussie uitmaken, zelfs in 
steeds veelvuldiger en intensiever mate. 
Door de verschillende vormen van bena
dering scherp te formuleren kunnen de 
gesprekken worden verhelderd. Zo ont
staat heel geleidelijk beter zicht op elkaars 
standpunten. Dat leidt ook wei tot de be
reidheid om je in te Ieven in de benadering 
van de partner en tot een nieuwe en min
der gefixeerde zienswijze. Zo kunnen op 
bepaalde punten gemeenschappelijke con
clusies worden geformuleerd als resultaat 
van veel en diepgaand overleg. Dan wordt 
een stap gezet in de richting van een 
opener en kritischer houding ten aanzien 
van onze gezamenlijke vragen. Vanzelf
sprekend is van essentiele betekenis bij de 
onderlinge verstandhouding of een ver
trouwensrelatie kan worden opgebouwd. 
Dat proces vraagt om tijd en wederzijdse 
erkenning van de plaats van de ander in 
diens eigen situatie, met het besef van een 
lotsverbondenheid en een identieke opgave 
als christen in onze wereld. 

Vrede als opdracht 
Een enkel voorbeeld, ontleend aan de in 
dit opzicht meest typerende contacten met 
de Russisch-Orthodoxe Kerk. Vanuit een 
overwegend spiritueel bepaald vredesbe
grip met een statisch karakter, is in de 
loop van de ontmoetingen door de R.O.K.
partners een dynamisch en procesmatig op 
verandering gericht vredesbegrip aan
vaard. Daaraan is verbonden, en dat is 
ook duidelijk uitgesproken, de noodzaak 
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als christelijke opdracht tot actieve inzet 
voor de vrede, door deze te manifesteren 
in vredesopvoeding, in verspreiding van 
objectieve informatie en door mobilisering 
van de publieke opinie. Ook al blijft nog 
een wezenlijk verschil tussen Oost en 
West bij zaken als mobilisatie van de pu
blieke opinie (waarover uiteraard het 
Iaatste woord nog niet is gesproken), moet 
toch een dergelijke conclusie als een we
zenlijke herziening van eerdere en onher
roepelijk lijkende opvattingen worden aan
gemerkt. In de laatste plenaire vergadering 
van Pax Christi en de R.O.K. is, na al 
eerdere gemeenschappelijke stellingname 
tegen de bewapeningswedloop, uitdrukke
lijk de toename van aile nucleaire wapens 
op Europese bodem - dus Oost en West -
afgewezen. Een onderwerp als de Rech
ten van de Mens is meermalen aan de 
orde gesteld. Dan wordt diepgaand ge
sproken over individuele en collectieve of 
maatschappelijke rechten. Wij zijn van 
onze kant lang gewend geweest vrijwel uit
sluitend aandacht te geven aan schen
dingen van de rechten in de individuele 
betekenis (op zichzelf terecht), maar kun
nen door deze gesprekken beter begrijpen 
waarom ook de collectieve rechten als 
wezenlijk worden ervaren en verdedigd. 
Van hun kant hebben de vertegenwoordi
gers van de R.O.K. ingestemd met een 
accentuering van de individuele rechten 
en met de plicht van de kerken ook kritiek 
te leveren op bepaalde aspecten van het 
politieke en sociaal-economische systeem, 
waarin men zich bevindt. 

ldeologische invloed 
Dergelijke resultaten tonen aan dat, on
clanks de invloed van de partijpolitieke 
structuur, toch enige ruimte kan worden 
bespeeld om tot verdieping en ontwikke
ling van de zienswijzen te komen, en ook 
om die concreet uit te spreken. Deze ont
wikkeling kan gezien worden tegen de 
achtergrond van de gegevenheid die prof. 
Feldbrugge onlangs in dit blad heeft ge-
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schetst.4 Veel van wat hij in zijn artikel 
weergeeft over de interne ontwikkelingen 
in de Sowjet-Unie als factor in de Oost
West verhoudingen herken ik als mede
bepalend bij het hele klimaat van veel ge
sprekken met partners uit het Oostblok. 
Al eerder hebben we de verschillen tussen 
de soorten ontmoetingen en onderling 
sterk afwijkende categoric gesprekspart
ners aangeroerd. Dat verschil is o.m. 
merkbaar naar gelang de gesprekken in 
groepsverband worden gevoerd of meer in 
persoonlijk verband. Ook in hct tweede 
geval kan de invloed van de ideologisch 
bepaalde houding merkbaar zijn. Dat heeft 
zeker niet altijd betrekking op een dog
matisch onderbouwde en met ideologische 
beginselen doortrokken opstelling in de 
discussie, maar kan ook precies de omge
keerde gestalte aannemen. J uist omdat be
grippen als 'vrede' en 'detente' steeds er
varen zijn als onderdeel van de politieke 
lijn van het Kremlin, is bij veel Oost
europeanen een soort allergic ontstaan 
voor vredeswerk, zoals dat via media en 
andere vormen van communicatie bij hen 
overkomt als verwant aan de Sowjet-poli
tiek of parallel aan de daarmee beoogde 
bestendiging van de status quo. Ervaringen 
bij contacten met kritische christenen in 
het Oostblok tonen aan dat eerst een dui
delijke plaatsbepaling vereist is als het 
gaat om de doelstellingen van de vredes
beweging en -initiatieven vanuit het Wes
ten. Ret is dan zeker niet eenvoudig door 
de barriere van het gevestigde denken en 
de daardoor ontstane reserves ten opzichte 
van samenwerking met westerse activitei
ten tot wapenvermindering heen te bre
ken. Dat vereist veel ervaring en vermogen 
tot het hanteren van gelijke en gemeen
schappelijke termen, begrippen en bedoe
lingen. 

Doorbreking verstarring 
Zoals prof. Feldbrugge aan het slot van 

4 Christen Democratische Vcrkenningen 3/81. 
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zijn artikel constateert zal overigens ook 
een geleidelijke versoepeling en beweging 
kunnen worden verwacht in de grond
patronen van de Sowjet-politiek. De vraag 
is hoe vanuit het Westen hierop kan wor
den ingespeeld. Daarbij zullen ongetwijfeld 
verschillende vormen van contacten, be
trekkingen en dialoog denkbaar zijn, 
zoals die trouwens ook in feite bestaan en 
in ontwikkeling zijn. Terecht wijst prof. 
Feldbrugge op de twee centrale gegevens 
die bepalend zijn voor de gemeenschappe
lijke belangen van Oost en West: de be
dreiging van de mensheid in haar geheel 
door het kernwapen en de onbetaalbare 
bewapeningswedloop, die bovendien een 
absurde verpilling is. De ervaringen bij 
contacten met Oosteuropese partners be
vestigen deze ontwikkeling in de politieke 
lijnen, die gepaard gaat met een evidente 
sterk groeiende zorg. 
In de onderlinge relatie tussen het Patriar
chaat van de R.O.K. en het Kremlin kan 
dit verschijnsel ook worden waargenomen. 
Bij een gesprek dat ik eind 1979 in Mos
kou had, met de bedoeling de toen wat 
verstarde betrekkingen tussen de R.O.K. 
en Pax Christi Internationalis weer op 
gang te brengen (die vertoonden sinds de 
dood van Metropoliet Nikodim tekenen 
van verkoeling en van beduchtheid 
voor spanningen met het Kremlin), bleek 
een hernieuwde bereidheid tot hervatting 
en zelfs versterking van deze contacten. 
De oorzaak van deze wending in gunstige 
richting zal vooral gezocht kunnen worden 
in een erkenning door het Kremlin van de 
eigen rol die de R.O.K. in een ontspan
ningsproces kan spelen, door de ontmoe
ting met representatieve groepen christe
nen uit het Westen. Een kritische houding 
van de westerse gespreksgenoten blijkt 
dan geen wezenlijke bezwaren op te roe
pen. Uit persoonlijke informatie kan wor
den begrepen dat de niet zelden door wes
terse deelnemers uitgesproken kritiek 
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naar aanleiding van gevallen van dissi
denten e.d. - hoewel op zichzelf zeker niet 
welkom - tach oak positief is ervaren als 
teken van een meer algemene kritische 
benadering van problemen die over de 
grenzen heenreiken en in het wederzijdse 
belang om aanpak vragen. Men heeft mij 
oak verzekerd dat de inbreng van Neder
landse zijde bij deze meer geprofileerde 
houding zeker de aandacht heeft getrok
ken. Dat heeft zowel betrekking op ont
moetingen in het kader van een Wereld
raad als in ander verband, zoals met Pax 
Christi Internationalis. 
Bij bedoeld gesprek in Moskou werd ken
baar gemaakt dat men uit reacties van het 
Kremlin al een soort klimaatsverandering 
had verwacht, wat betreft een meer posi
tieve houding ten aanzien van de relaties 
van de R.O.K. met het Westen. Deze 
ontwikkeling werd bevestigd door een 
artikel in de Prawda, dat juist was gepu
bliceerd en mij werd getoond. Voor het 
eerst werd de R.O.K. als zodanig genoemd 
in dit officiele orgaan, hetgeen op zichzelf 
al opmerkelijk werd geacht. Bij zorgvul
dige lezing blijkt oak, dat afgezien van een 
stevige ideologische verpakking en onder
bouw (die bekend mag worden geacht en 
een vast gegeven is als vanzelfsprekend bij 
dit soort verhandelingen) hierin interes
sante passages voorkomen waarin de inzet 
van christenen en andere religieuze 'krach
ten' voor de vrede positief wordt beoor
deeld. Het zal zeker nuttig zijn deze teke
nen te onderkennen bij het totale beeld 
van de Oost-West betrekkingen.s 

Ruimte voor kritiek 
Ik zou hierbij nag willen opmerken dat de 
benaderingswijze vanuit de vertegenwoor
digers van Pax Christi bij deze contacten, 
zonder provocerend te zijn, een eerlijk en 
concreet karakter heeft. Dat geldt zowel 
voor de voorbereidende discussiepapieren 

als voor de eigenlijke gesprekken. Uiter
aard wordt rekening gehouden met het 
hierboven al gesignaleerde geheel eigen 
klimaat van de besprekingen en met de 
positie van de gesprekspartners. Oak al 
wordt de speelruimte daardoor wat be
perkt, worden zeker geen principiele con
cessies gedaan. Pax Christi wordt door 
deze contacten oak in geen enkel opzicht 
gehinderd in stellingname, uitspraken of 
statements ten aanzien van bepaalde ge
beurtenissen of ontwikkelingen in het 
Oostblok. Dat kan betrekking hebben op 
meer politieke zaken, zoals Afghanistan of 
Polen, dan wel op steunverlening aan 
dissidenten of initiatieven tot erkenning 
van de Rechten van de Mens. Als regel 
worden de Oosteuropese relaties juist 
ingelicht over dergelijke stappen en ver
klaringen. Bij verbindingen met groepe
ringen als de B.K. en de CVC wordt daar
aan oak wei de wenselijkheid gekoppeld 
in de eigen situatie te reageren op evidente 
schendingen van de Rechten van de Mens, 
als teken van geloofwaardigheid. In meer 
persoonlijk verband worden de relaties 
met de Oosteuropese christenen oak niet 
zelden gebruikt om bepaalde zaken van 
dissidenten aan de orde te stellen. Meer
malen is oak gebleken, uit verkregen infor
matie, dat deze vorm van bemiddeling 
kan bijdragen tot gunstige ontwikkeling en 
uitkomsten. De vertrouwelijke aard van 
deze vorm van contacten maakt het van
zelfsprekend moeilijk hier voorbeelden te 
geven. Dan zouden deze kanalen versperd 
worden en daarmee is niemand gediend. 

Vraag: Geeft het totaal-beeld van ruim 15 
jaar ervaring met deze Oost-West contac
ten een overwegend positieve indruk? 
Kan daaruit voldoende optimisme blijken 
om, ondanks het moeizaam proces en 
oak teleurstellende resultaten, tach daar
mee door te gaan? 

5 Het artikel in de Prawda van 16 november 1979 is getiteld 'De godsdienst in de huidige 
wereld' en van de hand van prof. M. Mchedlov, Ph.D. Het is, met enig commentaar, verkrijg
baar bij Pax Christi Nederland (zie onder noot "). 
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Inderdaad moet gesproken worden over 
een moeizaam proces en over ook frustre
rende ervaringen. Ik heb getracht in de 
beantwoording van de vorige vragen dui
delijk te maken dat niet gerekend moet 
worden op spektaculaire successen. Maar 
ik ben ervan overtuigd dat op deze wijze 
wezenlijk kan worden bijgedragen tot het 
scheppen van de voorwaarden om de kan
sen op ontspanning en betere verstandhou
ding over en weer te verbeteren. Daartoe 
kan ook in vee! bredere kringen worden 
bijgedragen. Zo kunnen de in de Slotakte 
van Helsinki vastgelegde beginselen aan 
de praktijk worden getoetst. Dat zal ook 
geen vanzelfsprekend positief effect heb
ben. Er bestaan nog vee! obstakels van 
allerlei aard. Maar het is de moeite waard 
door steeds weer nieuwe initiatieven te 
proberen de verbindingen in de Oost-West 
betrekkingen op aile niveaus en terreinen 
uit te bouwen. 
Van groot belang hierbij zijn de keuze van 
partner, de goede voorbereiding van con
tacten, evaluatie en onderlinge uitwisse
ling van positieve en negatieve ervaringen, 
verdieping in de problemen van oorlog en 
vrede, gerechtigheid en ontspanning, zoals 
die in Oost en West worden gezien: waar 
liggen de eigenlijke verschillen (ook binnen 
de eigen wereld) en waar de gemeenschap
pelijke doelstelling, hoe kunnen processen 
worden bevorderd, op welke wijze kan 

worden ingespeeld op positieve kansen, 
hoe kunnen we elkaar helpen? Het is een 
heel nieuw terrein dat we gemeenschap
pelijk moeten verkennen en exploiteren. 
Daarvoor zijn geen beproefde en aanvaar
de verkeersregels voorhanden. We zullen 
bepaalde risico's moeten durven nemen. 
Wei is het bijzonder welkom reeds ver
kregen ervaringen te benutten. Dat vraagt 
ook om een vollediger en beter functio
nerend contact-orgaan dat een coordine
rende rol kan vervullen bij de bestaande 
en te ondernemen ontmoetingen in Oost
West verband.6 
In onze tijd worden we geconfronteerd 
met totaal nieuwe problemen, die enorme 
mogelijkheden inhouden in positieve en 
in negatieve betekenis. We zullen de hier
door geboden uitdaging moeten aanvaar
den en nieuwe wegen moeten zoeken die 
ons allen als bewoners van deze wereld 
nieuwe perspectieven zullen openen. Ik 
denk dat opbouw en versterking van 
Oost-West contacten, zeker tussen chris
tenen, daarbij een allereerste opgave is 
en blijft. 

Oosterbeek, 4 december 1981. 

6 Pax Christi heeft op nationaal en internationaal niveau contact-organen voor planning, 
evaluatie en uitwisseling van Oost-West contacten. Ook worden seminars e.d. georganiseerd 
over bepaalde thema's als Rechten van de Mens. In Nederland kan ook de Europa Commissie 
van de Reformatorische Kerken als aanzet tot coordinatie worden gezien. In de R.K. Kerk zijn 
plannen in ontwikkeling bij de K.R.K.S. 
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door prof. dr. H. W. J. Bosman 

Prof. dr. H. W. J. Bosman (1922) is sinds 1959 IJoog
leraar geld-, krediet- en bankwezen aan de Kaholieke 
Hogeschool Tilburg. Hij is lid geweest van de Sociaal
Economische Raad. Prof. Bosman heeft vee[ ge
publiceerd, vooral op monetair en bankpolitiek fer
rein. 

V olkshuishouding en parlementaire 
democratie 

Het is afgezaagd om te zeggen, dat in de huidige Westerse volkshuishouding 50 a 
60 % van het nationaal inkomen door de overheid wordt besteed dan wel tot be
steding komt via de overheid en de sociale verzekering. Maar uit dit feit blijkt duide
lijk dat geheel anders dan v66r 1914 en in veel sterkere mate dan tussen 1914 en 1940 
de overheid het zich tot taak rekent de volkshuishouding, althans in grate lijnen, 
te reguleren. 

Men zou dan verwachten niet aileen dat de 
overheid de instrumenten heeft om de 
doeleinden die zij zich stelt te bereiken, 
doch oak dat zij over een besluitvaardige 
organisatie beschikt om gebruik van de 
instrumenten in voldoende mate en tijdig 
te waarborgen. 
Aan het een en ander ontbreekt veel. Het 
enthousiasme over de aan de regering ter 
beschikking staande instrumenten, waar
mee de door dezelfde regering gestelde 
doeleinden van sociaal-economische poli
tiek in principe zouden kunnen worden 
bereikt is, in vergelijking tot de eerste na
oorlogse decennia, getaand. Niet Ianger 
staat meer voorop dat als in het beslis
singsmodel het aantal instrumenten maar 
gelijk is aan het aantal doeleinden, de 
doeleinden alle kunnen worden bereikt. 
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Strikt wiskundig is dat zo en iedere serieu
ze beschouwing moet daarvan uitgaan. 
Dit betekent in concreto, dat volledige 
werkgelegenheid en betalingsbalanseven
wicht onder een systeem van vaste wissel
koersen aileen simultaan kunnen worden 
verwezenlijkt, indien niet slechts beste
dingspolitiek wordt gevoerd (monetaire 
politiek en financiele overheidspolitiek), 
maar oak de ruilvoet tegenover het buiten
Iand kan worden gewijzigd. Dit laatste 
kan door loon- en prijspolitiek, doch oak 
door wijziging in de wisselkoers. Onder 
het stelsel van Bretton-Woods immers, 
dat van 1945 tot 1971 de internationale 
monetaire betrekkingen regelde, was wij
ziging van de wisselkoers mogelijk in 
geval van een 'fundamentele onevenwich
tigheid'. En oak sinds 1979, nu wij met 
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de meeste !eden van de EEG verbonden 
zijn in een systeem van vaste wisselkoer
sen, het Europese Monetaire Stelsel, is 
wijziging van de koers der deelnemende 
valuta's in principe mogelijk. 
Maar na een aantal decennia praktijk 
blijkt dat de instrumenten niet geheel wer
ken, zoals oorspronkelijk was gedacht. 
Een daling van de koers van de eigen 
valuta betekent op zichzelf wel een daling 
van de ruilvoet van het betreffende land, 
maar deze daling wordt in een economie 
waar de lonen zijn gei"ndexeerd, in sterke 
mate teniet gedaan door een stijging van 
kosten en prijzen. En het andere genoem
de instrument, het loon- en prijsbeleid, 
is of afwezig of het werkt slechts uiterst 
gebrekkig. 
En hoe staat het met de bestedingspoli
tiek, die sinds het doorbreken van de 
Keynesiaanse gedachtenwereld in de prak
tische politiek zo hoog in de belangstel
ling staat? Ook hier vindt men in de leer
boeken steeds meer over de praktische 
moeilijkheden bij de uitvoerbaarheid. Dit 
betreft dan met name de financiele over
heidspolitiek en veel minder de monetaire 
politick. De monetaire politick namelijk 
is een duidelijk afgebakend terrein, waar
op de centrale banken een bijzondere 
kennis en bevoegdheid hebben. Die be
voegdheid gaat in het ene land verder dan 
in het andere, maar men kan in het alge
meen niet zeggen, dat het parlement zich 
in de meeste Ianden in sterke mate met 
die politiek bezig houdt. In Nederland is 
het zo, dat via de in de Bankwet 1948 
geregelde constructie van het aanwijzings
recht van de minister van Financien deze 
een uiteindelijke verantwoordelijkheid 
draagt, terwijl aan de Nederlandsche Bank 
de specifieke taak van handhaving van 
de waarde van de geldeenheid is opge
dragen.1 
Het komt mij voor, dat op dit specifiek-
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monetaire terrein nog wei de mogelijkheid 
aanwezig is om een bepaald gewenst be
leid tot uitvoering te brengen. Daarbij zal 
men natuurlijk moeten incalculeren, dat 
een doorwerking in de bestedingen via het 
transmissie-mechanisme een bepaalde tijd 
kan duren, maar daar gaat het nu niet 
om. Waar het wel om gaat is dat een be
paalde gewenste politick niet wordt ver
lamd door tegenwerkende factoren uit de 
samenleving. Men ziet dat aan het huidige 
hoge rentepeil, dat een gevolg is van hct 
grote financieringstekort van de overheid 
en van de wens om de externe waarde 
van de gulden te verdedigen, ook tegen 
de krachtige kapitaalstroom naar de Ver
enigde Staten toe. Het zou technisch ge
zien natuurlijk mogelijk zijn die hoge 
rente (tijdelijk) naar beneden te krijgen via 
een verruimde geldvoorziening, maar de 
gevolgen die men daarvan voorziet (infla
tie, tekort op de betalingsbalans) zijn naar 
het oordeel der monetaire autoriteiten zo 
ernstig, dat zij de nadelen van de hoge 
rente dan maar accepteren om het grotere 
kwaad te vermijden. Zowel ondernemers 
als vakbeweging als woningbouwspecia
listen hebben zich tegen die hoge rente 
gekeerd, maar toch blijft de monetaire 
politiek gehandhaafd. Waarom? Omdat 
het hier gaat om een speciaal terrein, 
waarop een specifieke instelling competent 
is, terwijl deze instelling minder recht
streeks met de belangengroepen heeft te 
maken. De regering is ongetwijfeld uitein
delijk verantwoordelijk aan het parlement, 
maar dat is toch wat anders dan dat een 
minister of de gehele regering een con
crete maatregel neemt, waarvoor deze de 
onmiddellijke verantwoordelijkheid 
draagt. De Staten-Generaal durven het 
veelal niet aan, zoals bij talloze andere 
kwesties wei het geval is, bij motie aan te 
dringen op een wijziging van het mone
taire beleid, ook al omdat men meent dat 

1 Vgl. hiervoor het rapport Jnflatie als politiek probleem, rapport van een commissie van de 
wetenschappelijke instituten van KVP, ARP en CHU, Den Haag 1976, biz. 18 en 31. 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 1/82 



SOCIAAL-ECONOMISCH 

het monetaire terrein moeilijk te door
gronden is of omdat men de specifieke 
deskundigheid mist binnen de fracties. 2 

Hoe anders ligt het bij de financiele over
heidspolitiek! Voor de uitgaven heeft de 
regering de wettelijk vereiste goedkeuring 
nodig en het is moeilijk voor een minister 
om alle wensen die bij de afzonderlijke 
begrotingshoofdstukken worden geuit, 
onaanvaardbaar te verklaren. 
Los van de doorwerking op de volkshuis
houding is het voorts zo, dat een belang
rijke vermindering of zelfs maar een af
remming van de verhoging ten aanzien van 
vele overheidsuitgaven stuit op reeds eer
der aangegane verplichtingen (rente op de 
staatsschuld !). Verder noodzaakt een 
vermindering of ombuiging van de over
heidssalarissen tot overleg met de ambte
narenbonden, waaruit soms een conflict 
voortkomt. De ervaring leert, dat van de 
oorspronkelijk voorziene ombuiging een 
dee] altijd ongedaan wordt gemaakt on
der invloed van de Tweede Kamer. Ver
mindering van publieke werken leidt tot 
een discontinulteit in de planning van de 
ondernemingen, die de werken uitvoeren 
en tot ontevredenheid in de regio, die van 
die werken hoopte te profiteren. 
Pressiegroepen, waaronder soms ook be
paalde departementen hebben een veel 
rechtstreekser bemoeienis met de finan
cide overheidspolitiek dan met de mone
taire politiek en dat is een van de redenen 
waarom de resultaten van de eerstge
noemde politiek zo teleurstellend zijn. 
Want teleurstellend moet het wel zijn als 
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we zien dat het beslag van de overheid en 
sociale verzekering als % van het bruto 
nationale produkt zowel tijdens het kabi
net-Den Uyl als tijdens het kabinet-Van 
Agt voortdurend is gestegen. V oor de 
stijging zijn natuurlijk wei redenen aan te 
geven: het beroep op de sociale verzeke
ring en de overheid nam toe door het 
grotere aantal werklozen en het achter
blijven van de groei van het reele natio
nale inkomen bij de verwachtingen deed 
het percentage eveneens stijgen. Minder 
duidelijk is, waarom het niveau van deze 
grootheid in Nederland zowel hoger moet 
liggen (58 %) dan in Ianden als Belgie 
(52 %) of de Bondsrepubliek Duitsland 
(46 % ). Wie de betreffende grafiek (zie 
biz. 38 Verslag Nederlandsche Bank over 
1980) bestudeert, ziet globaal gesproken, 
dat West-Duitsland, Italie, Frankrijk en 
het Verenigd Koninkrijk met elkaar in 
dezelfde orde van grootte liggen, dat Bel
gie daar iets boven uit steekt en dat Ne
derland even ver boven die groep uitkomt, 
als dat de Verenigde Staten er onder blij
ven. Men moet wei tot de conclusie ko
men, dat de neiging om een beroep op de 
overheid en de sociale zekerheid te doen 
in Nederland (en in de Scandinavische 
Ianden) sterker is dan in daarmee verge
lijkbare Ianden en dat de instituties en 
regelingen in de loop der na-oorlogse 
jaren zo zijn uitgebouwd dat die neiging 
zich ook kon realiseren. In dit opzicht is 
er een linkse trek in Nederland aanwezig, 
ook in partijen en groepen, die zich niet 
links zouden noemen.s 

2 Het in noot 1 genoemde rapport dringt crop aan, dat de volksvertegenwoordiging zich meer 
bezig houdt met de problematiek van de inflatie en het monetaire beleid; t.a.p. bl. 31-32. 
3 Prof. Stevers heeft er als vervolg op zijn jaarlijkse Volkskrant-artikelen op gewezen, dat in de 
westerse democratieen het politieke systeem onontkoombaar tot wcrkloosheid leidt, omdat het 
leidt tot vaak verstarrende korte-termijnmaatregelen en inkomensnivellering die de marktkrach
ten niet de kans geven tot een fundamenteel herstel van de werkgelegenheid te komen (Th. A. 
Stevers, Werkloosheid als gevolg van conflicterende stelse/s, Europa-Instituut R.U. Utrecht, 
1981 en: Na Prinsjesdag in de Volkskrant, Leiden-Antwerpen 1979). Zijn beschouwing lijkt mij 
in principe juist, maar de door hem geschetslc factoren doen zich in de ene democratic in 
sterkere mate voor dan in de andere. Ik beklemtoon in de tekst het feit dat in Nederland die 
factoren in hevige mate werkzaam zijn en in andere Ianden minder. Voor Nederland zou het a! 
mooi zijn als het wat mecr in de pas liep met bijvoorbecld de Bondsrepubliek Duitsland. 
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ln verband met het genoemde probleem 
van de kennelijke onmogelijkheid om de 
collectieve uitgaven terug te dringen is 
hct nog interessant aan te stippen, dat na 
de oliecrisis van 1973 die collectieve uit
gaven in Nederland zeer sterk zijn toege
nomen. Dat was wellicht begrijpelijk in 
verband met hct feit, dat de OPEC-landen 
de gestcgen ontvangsten niet onmiddellijk 
konden bcsteden en er dus in de niet
OPEC'-landen een vraaguitval dreigde 
met deflatoire tendenties als gevolg. Maar 
toen die besteding na enige tijd beter op 
gang kwam en Nederland in de eerste 
jaren daarna nog gcen tekort op de !open
de rekening van de betalingsbalans ging 
vertonen, zou deze uitgavenstijging van de 
collectievc sector weer moeten zijn om
gebogen. Van enige daling is echter geen 
sprakc gewecst, wei bleven de uitgaven 
van de collecticve sector als % van het 
bruto nationale produkt na de enorme 
stijging van 1973 naar 1975 vrij stabiel om 
vanaf 1977 weer verder te stijgen. (Zie 
wederom de grafiek op biz. 38, Verslag 
van de Nederlandsche Bank over 1980.) 
Een ander voorbeeld is de noodzaak tot 
winstherstel, waarover reeds zo lang wordt 
gcsproken. Maar terwijl het arbeidsinko
men in de marktsector van 1973 tot 1980 
slechts weinig afnam (namelijk van 42,5 
tot 41 ,3 als % van de toegevoegde waarde 
in die sector), daalde het kapitaalinkomen 
in zeer sterke mate (namelijk van 8,5 
naar 4,4 %) en stegen de overdrachten van 
marktsector aan collectieve sector van 
49 % naar 54,3 %.4 
Men ziet de problemen wei, maar is niet 
in staat of niet bereid er iets aan te doen, 
tenzij met grate vertraging en dan nag in 
geringe mate. Typerend hiervoor is het 
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onderzoek dat in het eerste halfjaar 1981 
door een groat aantal ambtelijke werk
groepen is gedaan naar mogelijke strin
gente ombuigingen in de overheidsuitga
ven. We moeten dankbaar zijn voor al het 
materiaal, dat hieruit is voortgekomen, 
maar merkwaardig is wel dat een centrum
rechts kabinet niet aan hct begin, maar 
aan het eind van zijn zittingsduur hiertoe 
opdracht gaf. Tach werd over deze mate
ric reeds 10 a 15 jaar gel eden bijvoorbeeld 
in KVP-kring gedacht (daarvan weet ik 
het zelf, maar ik acht het waarschijnlijk 
dat het oak elders gebeurde 5) en zelf 
schreef ik hierover in januari 1977: 'Wat 
collectief in onze maatschappij moet ge
beuren, moet mijns inziens opnieuw wor
den overdacht, want anders ontstaat het 
gevaar, dat geleidelijk in een aantal indi
viduele behoeften collectief wordt voor
zien, zonder dat de welvaart van de bur
gers daardoor in wezen toeneemt'. 'Dit 
alles wordt niet gezegd uit tegenzin tegen 
de collectieve sector, maar wei omdat er 
cen inconsistentie is tussen wat de politie
ke organen aan collectieve uitgaven op 
touw zetten en wat de samenleving bereid 
is te betalen'.6 
Kennelijk is op dit terrein een groot aan
tal tegenwerkende krachten werkzaam of 
zijn de invloeden in de richting van een 
herbezinning op taken die de overheid op 
zich heeft genomen in een dikwijls geheel 
andere situatie, uiterst zwak. Wellicht zijn 
die invloeden aileen maar aanwezig bin
nen het Ministerie van Financien en ko
men die slechts tot gelding indien de nood 
hoog gestegen is. 
Daar komt bij, dat onze samenleving zo 
ingewikkeld is geworden dat beslissingen 
niet meer op korte termijn genomen kun-

4 Cijfers ontleend aan tabel 7, Verslag Nederlandsche Bank over 1980, biz. 39. 
5 Eervol vermeld moet in dit verband worden het rapport V er/aging van de verlwging. Een 
onderzoek naar de mogelijke beperking van enige overheidsuitgaven, Deventer 1971. Het on
derzoek werd gcdaan door het lnstituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven in opdracht 
van het (KVP) Centrum voor Staatkundigc Vorming. Het zou interessant zijn na te gaan in 
hoeverre aan de aanbevelingen van het rapport gehoor is gegeven. 
6 Elseviers Magazine, 8 januari 1977, blz. 14. 
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nen worden in verband met het noodza
kelijke overleg en de inspraak, die vele 
organen zich hebben verworven.7 Hoe zeer 
dit alles ligt in de lijn van een maatschap
pij van mondige burgers, men vraagt zich 
alweer af of deze ontwikkeling in Neder
land niet verder is gegaan dan die in ver
gelijkbare staten. Daar komt nog bij dat 
de regels en procedures in Nederland 
uitermate gecompliceerd zijn. De staats
secretaris van Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening in het eerste kabinet-Yan 
Agt, mr. Brokx, heeft enkele maanden ge
leden aangekondigd dat op zijn terrein 
naar een vereenvoudiging van deze proce
dures moet worden gestreefd, maar alweer 
doemt de vraag op: waarom pas thans en 
niet bij het begin van zijn optreden? Rege
ren is toch vooruitzien? 
Ret grote aantal overheidsorganen en de 
ingewikkelde taak daarvan maakt de 
coordinatie daartussen uiterst moeilijk. 
Ret Eindadvies van de Commissie Hoofd
structuur Rijksdienst (Commissie-Von
hoff) heeft een toch eigenlijk beschamend 
oordeel uitgesproken: 'Ret politiek-be
stuurlijke stelsel slaagt er niet in de poli
tieke wil binnen een overzienbare termijn 
om te zetten in bestuurlijk handelen. De 
samenwerking in het beleid is gebrekkig, 
goede afwegingsinstrumenten ontbreken 
en de flexibiliteit neemt af. Daardoor 
vergen procedures gedurig meer tijd, is op 
alle gebieden sprake van een geringe slag
vaardigheid en wordt het bestuurlijk han
delen steeds meer achterhaald door de 
feiten'. 
Op de verbeteringen die deze commissie 
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voorstelt ga ik nu niet in; zij liggen voor 
de hand en het is van belang dat er met 
spoed aan wordt gewerkt. Maar onont
koombaar dringt zich de vraag op: is het 
nodig, dat de overheden (centrale en lage
re) zoveel regelen en zich met zoveel be
moeien. Moeten we, of we nu van links of 
van rechts komen, niet constateren, dat het 
uit de hand is gelopen en zou men zich 
niet kunnen voorstellen dat de ombui
gingsexercities van de ambtelijke werk
groepen onderwerp van diepgaand overleg 
worden tussen regering en volksvertegen
woordiging, zodat bijvoorbeeld na 2 jaar 
komt vast te staan welke suggesties wor
den gevolgd en in welke mate en dan bij 
voorkeur met een omgekeerde bewijslast, 
dus niet: waarom zou men deze of gene 
suggestie opvolgen, maar: wat is er tegen 
en wat gebeurt er voor ernstigs als het 
voorstel wordt gevolgd. De algemene ten
dentie zou veel meer moeten zijn, dat het 
bestaande als zodanig ter discussie wordt 
gesteld. Prof. Boorsma, die met een aantal 
student-assistenten te zelfder tijd als de 
ambtelijke werkgroepen aan herwaarde
ringsvoorstellen heeft gewerkt (en daarbij 
met name het profijtbeginsel centraal stel
de), legt in de inleiding tot zijn publikatie 
de nadruk op de wenselijkheid van een 
'synoptisch ombuigingsbeleid', dat gericht 
is op herwaardering van taken ('rooien') 
in tegenstelling tot een niet-synoptisch, 
decrementeel beleid ('snoeien').s Men kan 
het volmondig met de auteur eens zijn dat 
het eerste verre de voorkeur verdient bo
ven het laatste. 
Bij een hoge gemiddelde welvaart als in 

7 Een duidelijk voorbeeld van het slechts moeizaam kunnen veranderen van sociaal-economisch 
beleid is te vinden in de uiteenzetting van minister Albeda over de gang van zaken bij Sociale 
Zaken tijdens het eerste kabinet-Van Agt. Zie W. Albeda, Koershouden bij tegenwind, Christen 
Democratische Verkenningen 6/81, biz. 303-309. 
Bij zijn aftreden als minister van Economische Zaken zei drs. Van Aardenne, dat het Ioskomen 
van de automatische groeifilosofie van de jaren zestig en begin jaren zeventig meer tijd heeft 
gekost dan het mocht kosten, mede dank zij het verdovende middel aardgas (Financieel Dag
blad, 10 september 1981). 
8 P. B. Boorsma, Sanering in de collectieve sector, Technische Hogeschool Twente, Onder
afdeling der Bestuurskunde, 1981, biz. 1. 
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Nederland aanwezig is, dient dan overi
gens de situatie van de personen en ge
zinnen die zich op het minimum-niveau 
bevinden, alle aandacht te krijgen. Het 
moet niet uitgesloten worden geacht, dat 
hogere rechtstreekse inkomensoverdrach
ten naar deze groepen wenselijk zijn als 
subsidies en aan het inkomen gebonden 
prijzen drastisch worden verminderd. 
Maar ook in dit opzicht ziet men het trage 
van ons gehele bcstel, want Drees Jr. 
heeft er reeds lang gcleden in woord en 
geschrift en met het geven van vele voor
beelden op gewezen. dat het uit een oog
punt van een optimale besteding en alloca
tie van produktiemiddelen veellogischer 
is om achterblijvers met ongedifferentieer
de koopkracht te helpen dan met kunst
matige prijsverlagingen voor specifieke 
bestedingen. 9 

Vanzelf ligt de taak van regering en par
lement dus voor ons: een voortdurende 
herwaardering van overheidstaken. De 
controle van de volksvertegenwoordiging 
op de regering zou zich dan ook vee] meer 
juist hierop moeten richten en de Kamer
leden, die de laatste jaren moties bij tien
tallen indienen, zonder dat zij zich blijk
baar afvragen welk nut in deze enorme 
kwantiteit is gelegen, zouden zich dan in 
het bijzonder met het geheel opnieuw 
overdenken van de overheidstaken moeten 
bezig houden. Het begrotingsdebat zou 
zich eveneens vecl meer in dit kader moe
ten afspelen. 
Kan ons parlementaire bestel, zoals het 
nu eenmaal is gegroeid, dit opbrengen? De 
bedoeling is een antwoord te zoeken in 
hct kader van het bestaande grondwette
lijke en wettelijke kader, want alweer: over 
wijzigingen van dat kader wordt men het 
niet eens, zoals de discussie over ettelijke 
hervormingsvoorstellen, met name van 
D'66 heeft aangetoond. 
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Wat betreft de doelmatigheid van het 
regeringsbeleid is Nederland in verhouding 
tot Ianden, waar een p:utij de recle mo
gelijkheid heeft een meerderheid te be
halen, in het nadeel. in Frankrijk kan de 
socialistische meerderheid het land rege
ren, zoals zij dat verkiest (en zij schijnt te 
gaan in de richting van een keynesiaans 
georicnteerde bestedingspolitiek en natio
nalisatie van zo goed als alle banken); in 
Groot- Brittannic voert de conservatieve 
regering nu al enkele jaren een politick, 
die in veel opzichten als monetaristisch 
kan worden aangeduid. Als de Franse re
gering haar politick even rigoureus voert 
als de Britse dat heeft gedaan, dan kunnen 
wij interessante vergelijkingen maken. 
Maar waar het in dit artikel om gaat is 
dat er in die Ianden een politieke meerder
heid is, die niet een meerderheid onder het 
kiezersvolk behoeft te representeren, die 
het land bestuurt, omdat er een nauwe 
band is tussen kabinet en meerderheid. 

Op basis van de evenredige vertegenwoor
diging komt zo'n meerderheid van een 
partij niet gemakkelijk tot stand: de prak
tijk in Nederland, Belgic en de Bonds
republiek Duitsland bewijst dat. En hoe 
meer partijen, hoe moeizamer de coalities 
tot stand komen en hoe Ianger dat duurt 
(Nederland) of hoe sneller de kabinetten 
wisselen (Belgic). De partijen en hun !ei
ders hebben een sterke invloed op de vor
ming van het kabinet, zowel wat pro
gramma als zetelverdeling betreft en ook 
de te kiezen ministers zijn of bekende par
tijfiguren of zij worden toch duidelijk tot 
een bepaalde partij gerekend (als zij geen 
lid waren, worden zij dat prompt bij toe
treding tot het kabinet!). Dit is een uit
vloeisel van het feit dat ook ons politieke 
stelsel steeds meer monistische trekken 
gaat vertonen, met name bij de kabinets-

9 Bijv. W. Drees Jr. en F. Th. Gubbi, Overheidsuitgaven in theorie en praktijk, Groningen 
1968, o.a. biz. 109. P. Lansbergen bestrijdt een ideologische voorkeur van links voor de collec
tieve bekostigingswijze; (P. Lansbergen, Misverstanden over profijtgedachte, Binnenlands Be
stuur, 31 juli 1981). 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 1/82 



SOCIAAL-ECONOMISCH 32 
---------------

-------

formaties.1o Dat betekent echter dat poli· 
tieke beslissingen oak steeds moeilijker tot 
stand te brengen zijn omdat zij veel meer 
afhankelijk zijn van overeenstemming tus
sen de fracties in het parlement en steeds 
minder van eenheid van inzicht tussen de 
ministers. Die ministers, in ieder geval als 
zij van buiten de fracties komen, hebben 
oak weinig of geen invloed meer op het 
regeringsprogramma, want dat is in moei
zame onderhandelingen tussen de fracties 
via de fractieleiders voor elkaar gebracht. 
In politicologische geschriften wordt vaak 
gewezen op de toenemende macht van de 
regering, omdat het in onze gecompliceer
de samenleving technisch niet meer mo
gelijk is alles in wetten te regelen en dus 
veel moet worden overgelaten aan regel
geving door de regering.11 Dat is slechts 
schijnbaar in tegenspraak met wat ik be
weer. De regering heeft inderdaad veel te 
regelen en controle van het parlement 
daarop is niet gemakkelijk, maar grate 
structurele wijzigingen (zoals een ombui
ging van overheidsuitgaven of een ander 
stelsel van sociale zekerheid) zijn onmoge
lijk geworden, omdat daarover natuurlijk 
tussen een aantal partijen overeenstem
ming zou moeten zijn en deze niet meer 
tot stand komt. 
Wat zou hieraan te doen zijn? Om een 
misschien opkomend misverstand direct 
de kop in te drukken: ik zal niet pleiten 
voor ecn zakenkabinet, want ik zie zeer 
wei in, dat vele beslissingen niet alleen op 
basis van deskundigheid maar oak van 

politieke visie moeten worden genomen.12 
Alleen denk ik dat de politieke visies niet 
het monopolie zijn van de partijen, die nu 
eenmaal de invloed ondergaan van pressie
groepen en toevallige factoren en vooral 
van de wens om de volgende verkiezingen 
te winnen. Het parlement moet uiteraard 
het laatste woord hebben; dat is alpha en 
omega van de parlementaire democratic. 
Maar dat betekent niet dat het oak het 
eerste woord moet hebben. Het Jijkt mij 
namelijk een groat verschil uitmaken of 
de fractievoorzitters in de reeds genoemde 
moeizame onderhandelingen het regerings
programma vaststellen, dan wel dat het 
initiatief in meerdere mate wordt genomen 
door de kandidaat-ministers zelf, daartoe 
uitgenodigd door de formateur. Ik zie na
melijk een mogelijkheid dat figuren van 
verschillende politieke visie en uiteenlo
pende binding met een partij (hetgeen oak 
kan betekenen: wel een politieke visie, 
maar geen lid van een partij) het met 
elkaar eens worden over het programma. 
De partUen beklemtonen van nature de 
verschillen. Op sociaal-economisch gebied 
bijvoorbeeld gaat de Partij van de Arbeid 
in wezen nog steeds uit van een keyne
siaanse gedachtengang, dat de werkloos
heid met vergroting van de collectieve 
bestedingen kan worden bestreden, en 
voorts legt deze partij nog steeds grate na
druk op het regelen door de overheid, 
laatstelijk bijvoorbeeld door beleggings
voorschriften voor institutionele beleggers 
te vragen. Ook ligt het accent in sterke 

10 Prof. Koekkoek legt de nadruk op het nog steeds bestaandc dualisme; daarbij moet ik op
merken, dat ik vooral de situatie in de laatste 10 a 15 jaar op het oog heb, waarin de onmacht 
om tot politieke oplossingen van economische problemen te komen, manifest werd (A. K. 
Koekkoek, Partijleiders en kabinetsformatie, ac. proefschrift, Deventer 1978, blz. 600). 
11 Bijvoorbeeld J. van Putten, Demokratie in Nederland, Utrecht-Antwerpen 1975, biz. 74. 
12 In het huidige stelsel ovcrheerst overigens de politieke visie. Dr. Ginjaar was bekwaam op 
het terrein van de milieu-hygiene, maar kon als VVD-er niet blijven in een ander kabinet dan 
het CDA-VVD-kabinet-van Agt; Vander Stoel werd in ruime kring gewaardeerd om zijn bui-
tenlands beleid, maar moest met het kabinet-Den Uyl verdwijnen. 
13 Terecht wijst prof. Kolnaar op het verschil in theorie (Gespreide verantwoordelijkheid) en 
praktijk in het CDA als het gaat om de houding ten opzichte van de markt. (A. H. J. Kolnaar, 
Economische orde en economische politiek of het ontheemde CDA, Christen Democratische 
Verkenningen, september 1981). 
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mate op de zorg voor de laagste inkomens. 
Het CDA is sterk verdeeld en niet steeds 
duidelijk 13, maar een gematigd-monetaris
tische koers wordt daar in ieder geval in 
sterkere mate aangehangen dan links van 
deze partij. De VVD staat mijns inziens 
zonder meer op dit standpunt, terwijl van 
D'66 vanuit de praktijk nog geen mening 
bekend kan zijn. Dat maakt praktische 
overeenstemming tussen de partijen bij
zonder moeilijk, maar eenzelfde moeilijk
heid behoeft niet op te treden bij figuren 
die zich bij het vormen en uitdragen van 
een sociaal-economische visie niet in de 
eerste plaats leiden door wat een partij 
daarover denkt. Als dus een aantal be
kwame, gezaghebbende maar allerminst 
kleurloze personen het met elkaar eens 
worden, dan lijkt het mij niet ondenkbaar, 
dat - onder voorwaarde dat geen motie 
van wantrouwen wordt aanvaard - het 
kabinet, dat intern dus voldoende homo
geen moet zijn, steunt op wisselende meer
derheden in de volksvertegenwoordiging. 
Het is ook meer gevraagd zich bijvoor
beeld als fractie tevoren te binden aan een 
sterke ombuiging in de collectieve uitga
ven, dan een concreet voorstel voor zulk 
een ombuiging te accepteren. Daar komt 
nog bij dat ik meen dat in een dergelijke 
situatie ook de fractiediscipline minder 
kan en moet zijn. Hoewel het in de lijn van 
het wezen der fracties ligt, dat men zal 
proberen te komen tot een homogene op
stelling zal in de door mij geschetste situa
tie meer dan thans ieders individuele be
oordeling de doorslag geven. 
In de studie van Koekkoek Partijleiders 
en kabinetsformatie is een uitvoerig over
zicht opgenomen van parlementaire, res
pectievelijk extraparlementaire elemen
ten 14 in het proces, waarbij een kabinet 
geformeerd wordt. Daaruit blijkt wei hoe 

14 A. K. Koekkoek, t.a.p. 488-489. 
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flexibel ons stelsel in dit opzicht is. Wat 
mij voor ogen staat is combinatie van een 
aantal aspecten uit het extra-parlemen
taire gedeelte van Koekkoek's overzicht, 
bijvoorbeeld 'Het kabinet voert program
mapunten van verschillende partijen uit', 
'Geen fractie draagt verantwoordelijkheid 
voor het optreden van de regering'. 
De redelijke zekerheid van te steunen op 
bepaalde fracties waarover ministers graag 
beschikken, zal minder worden, maar de 
daadkracht van het kabinet als geheel en 
de indruk, die dit op de bevolking maakt, 
zullen toenemen. Een zekere mate van 
'populisme' zal onvermijdelijk zijn, maar 
dat zal weer betekenen, dat het parlement 
zo'n kabinet niet zo spoedig naar huis zal 
sturen. Daarbij zal ook van het kabinet 
een grote mate van voorzichtigheid wor
den gevergd om ook van zijn kant de ver
houding tot het parlement niet te zwaar 
op de proef te stellen. 
Het voordeel van de hier bepleite con
structie is, dat concrete wettelijke maat
regelen weliswaar door het parlement 
moeten worden goedgekeurd, doch dat 
een bepaalde politieke groepering in min
dere mate dan thans tegenover de kiezers 
de verantwoordelijkheid draagt voor die 
maatregelen. Er is immers geen recht
streekse band meer tussen fractie enerzijds 
en kabinet of bepaalde ministers ander
zijds. Verder behoeft een fractie ook niet 
meer te vuur en te zwaard een kabinet te 
bestrijden omdat men in de oppositie is.15 
Ik verwacht van een zodanig stelsel ook 
- en dat was mede de aanleiding tot het 
naar voren brengen - dat pressiegroepen 
minder invloed zullen krijgen. Een fractie
lid, dat het al of niet met een regerings
maatregel eens is, behoeft ook vee! minder 
concessies te doen aan de fractie als ge
heel, want de regering behoeft de steun 

15 Een van de bezwaren die ik heb tegen het functioneren van hct huidige stelsel is dat als men 
niet in hct kabinet is vertegenwoordigd, men automatisch in de oppositie is (althans bij mid
delgrote of grotc fracties). Waarom zou een fractie niet vee! meer elk regeringsvoorstel op 
eigcn merites kunnen beoordelen? 
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van de meerderheid, niet meer in dezelfde 
mate de steun van de specifieke fracties. 
Dat betekent natuurlijk niet, dat er geen 
regelmatig overleg zou moeten worden ge
voerd tussen kabinet en fractieleiders. 
Ik kan mij voorstellen, dat velen van deze 
voorstellen zullen schrikken, ze lijken op 
een 'Umwertung aller Werte'. Zo is het 
niet bedoeld; het partijwezen is voor een 
democratie een essentiele zaak, en de 
fracties blijven de aangewezen organen om 
het regeringsbeleid te bespreken, maar 
verschil van inzicht tussen de partijen mag 
niet tot verlamming in het beleid leiden. 
Als de volkshuishouding op de geschetste 
wijze gesaneerd is en/ of als de verschillen 
van inzicht tussen de partijen minder grote 
proporties aannemen, kan men best weer 
tot kabinetten met een sterker parlemen
tair karakter overgaan. Omdat ik geen 
wijziging in wettelijke regelingen voorstel, 
kan men al naar de situatie handelen. 
lk wijs er voorts nog op, dat extra-parle
mentaire kabinetten in onze staatkundige 
geschiedenis soms voortreffelijk werk heb-
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ben gedaan. Ik denk bijvoorbeeld aan het 
kabinet-Cort van der Linden tijdens de 
eerste wereldoorlog. Na de tweede wereld
oorlog is er een sterk accent op parlemen
taire kabinetten gekomen; ik wil dat 
accent aileen wat terugbuigen. 
Als economist ben ik dus uitgekomen bij 
een voorstel over een enigszins andere 
politieke gedragslijn. Of men nu al dan 
niet met mijn suggestie instemt, men zal 
toch tot regels en procedures moeten ko
men, waardoor een effectief regeringsbe
leid wederom mogelijk wordt. Het heeft 
voor economisten geen zin om analyses 
te verrichten en voorstellen te doen, als er 
geen mogelijkheid bestaat om die analyses 
en voorstellen in politiek om te zetten. 

Tilburg, september 1981. 
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door mr. W. F. de Gaay Fortman 

Mr. W. F. de Gaay Fortman is oud-hoogleraar in de 
rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit teAm
sterdam en oud-Eerste Kamerlid voor het CDA. 

Commentaar op artikel Bosman 

De redactie vraagt mij het artikel van Bosman van enkele kanttekeningen te voor
zien. Ik doe dat met plezier. 

Het onbehagen van Bosman over de traag
heid, waarmede in Nederland de politieke 
besluitvorming verloopt, is begrijpelijk. 
Er moet zeker op dat punt iets, zo niet 
veel gebeuren. Bosman citeert met in
stemming het oordeel van de commissie
Vonhoff, dat het politiek-bestuurlijke stel
sel er niet in slaagt de politieke wil binnen 
een overzienbare termijn om te zetten in 
bestuurlijk handelen. Hij meent - zonder 
daarvoor argumenten aan te voeren -, 
dat de verbeteringen, die de commissie 
aanvoert, voor de hand liggen en dat het 
van belang is deze met spoed aan te 
brengen. 
Ik teken hierbij aan, dat over de voorstel
len van de commissie-Vonhoff, waarin 
allerlei waardevolle suggesties te vinden 
zijn, nog geen behoorlijk voorbereide dis
cussie in de Staten-Generaal heeft plaats 
gevonden en dat zij, indien gewogen en 
van goed gewicht bevonden, zo ingrijpend 
zijn, dat een invoering op korte termijn 
onmogelijk is. Voorts verwijs ik in het 
korte bestek, dat mij gegund is, naar de 
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gefundeerde kritiek op die voorstellen van 
mr. C. van Veen in dit blad- jrg. 1981, 
biz. 408 e.v. Uit het feit, dat ik voor die 
kritiek het bijvoeglijk naamwoord 'gefun
deerd' gebruik, blijkt, dat ik die kritiek 
goeddeels onderschrijf. 
Men zal voorts, wanneer men de besluit
vorming binnen het kabinet wil versnellen 
- en dat is noodzakelijk - veranderingen 
moeten aanbrengen in de wijze, waarop 
thans het intra- en inter-departementaal 
overleg wordt gevoerd. Ook zal gesnoeid 
moeten worden in de veelheid van advies
organen in die zin, dat aileen advies ge
vraagd wordt aan dat adviesorgaan, dat 
voor de materie in kwestie bet adviesor
gaan is. 

In tijden van economische neergang is de 
verleiding groot de remedie te zoeken in 
een versterking van de macht van de rege
ring tegenover het parlement. De jaren 
dertig hebben ons geleerd tot welke extre
me constructies dat kan leiden. Uiteraard 
denkt Bosman niet aan dat soort 'oplos-



SOCIAAL-ECONOMISCH 

singen'. Hoewel hij zegt dat niet voor te 
staan, komen zijn suggesties toch dicht bij 
die van een zakenkabinet, de onafhanke
lijke mannen, die niet door wat men dan 
noemt partijpolitiek besmet zijn, die geen 
bindingen met de fracties van hun partij 
hebben en die zonder enig vooroverleg 
met de volksvertegenwoordiging hun plan
nen opstellen. 
Deze suggestie mag men niet zonder meer 
als ondemocratisch afwijzen. Terecht zegt 
Bosman, dat het parlement het laatste 
woord behoudt. Het kan de plannen van 
de regering en die van individuele minis
ters afwijzen en regering en ministers tot 
heengaan dwingen. Het betekent echter 
wei een vermindering van de invloed van 
het parlement. Dat zal daarmee dan zelf 
akkoord moeten gaan en dat zie ik in de 
huidige omstandigheden niet gebeuren. Ik 
zou zelf daarvan geen voorstander zijn. 
Er is in onze dagen een roep om wat men 
noemt directe democratic, omdat men van 
mening is, dat de representatieve demo
cratic te weinig waarborg is voor werke
lijke volksinvloed. Directe democratic 
biedt daartoe echter geen soelaas. Zij leidt 
in korte tijd tot een dictatuur van een 
minderheid. Men moet dus middelen vin
den om de vertegenwoordigende democra
tic sterker te maken en een teruggang 
van de invloed van het parlement is zeker 
niet zulk een middel. 
Ik ben het met Bosman eens, dat de in
vloed van de partijen op de kabinetsfor
matie en op het regeringsprogram te groot 
is. Van oudsher bestond een vergaande in
vloed van de partij bij de socialisten, vroe
ger in de SDAP, thans in de PvdA. De 
andere grate partijen beschouwden dat als 
een aberratie van de socialistische opvat
tingen omtrent de staat en de democratic. 
Thans doen zij daaraan echter volop mee. 
Dat betekent een verzwakking van de par
lementaire democratic niet van voren, 
maar van achteren, in de hoofdzaak even 
bedenkelijk als het streven naar directe 
democratic. De invloed van de partijen 
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verzwakt nl. de verantwoordelijkheid van 
de gekozen volksvertegenwoordigers en 
het door hen aanvaarde kabinet. 
Naar mijn mening moet de invloed van de 
kabinetsformateur- toekomstig minister
president worden vergroot. Meer dan thans 
moet gelet worden op de kwaliteiten van 
de kandidaten voor de voor hen beoogde 
functie en op hun vermogen in de minister
raad als team te werken. Eenheid in de 
ministerraad is een basisvoorwaarde voor 
besluitvaardig beleid. De praktijk, zoals 
die zich na de laatste twee kabinetsfor
maties dreigt te ontwikkelen, bevordert 
het aanwijzen van ministers als beloning 
voor wat zij in het verband van hun partij 
hebben verricht. Hoofdvoorwaarde voor 
een benoeming behoort echter te zijn, dat 
zij voldoen aan de twee kwaliteiten, die ik 
zo juist noemde. 

Tenslottc. De moeite, die wij hebben om 
tot een effectieve bestrijding van de econo
mische crisis te komen, kan men niet ai
leen en zelfs niet allereerst door verande
ring in de politieke sfeer bewerkstelligen. 
Immers, de economen zelf weten er niet 
goed raad mee. Dat is niet verwonderlijk, 
want zij hebben als ieder van ons naast 
hun economische deskundigheid een op
vatting omtrent de juiste inrichting van 
hct maatschappelijk bestel, anders gezegd 
een politieke overtuiging. Die speelt een 
rol bij vrijwel iederc economische maat
regel van enige betekenis. Indien de econo
men tot meer eenheid van opvatting zou
den komen, zou dat van rechtstreekse in
vloed zijn op de besluitvaardigheid van de 
politieke organen, de regering en de beide 
Kamers. 

s 

c 
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door dr. Joan Hemels 

Dr. J. M. H. J. Hemels (1944) is sinds 1966 werk
zaam aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen 
waar hij oak studeerde ( geschiedenis, joumalistiek en 
massacommunicatie). In zijn onderwijs zijn commu
nicatiegeschiedenis en religieuze communicatie op 
dit moment zwaartepunten. 

Massa- of kassacommunicatie? 
Een eval uatie 

lnleiding 

Men hoeft de kranten en tijdschriften slechts oppervlakkig te lezen en radio en 
televisie maar globaal te volgen om op de hoogte te zijn van de problematiek van de 
etherpiraterij, de kabeltelevisie en de omroepsatellieten. 

In artikelen en programma's proberen 
journalisten en programmamakers, soms 
geholpen door deskundigen, met name de 
technische en juridische aspecten te be
lichten. Politici beseffen - 66k als hun 
mening niet gevraagd wordt - dat de re
cente ontwikkelingen in de sfeer van de 
omroep politieke vraagstukken oproepen. 
Van hen wordt verwacht dat zij de sociale 
gevolgen van veranderingen die technisch 
mogelijk zijn. mede in hun overwegingen 
betrekken. 
Na jarenlange windstilte is er bovendien 
weer onrust ontstaan bij de dagblad-, 
nieuws- en tijdschriftpers. Dit is voor een 
dee] hct gevolg van de verslechterendc 
inkomenspositie van vee] persorganen die 
enigszins vcrtraagd onder de economischc 
recessie zijn gaan lijden. V oor een ander 
deel is de onrust in de perswereld het ge-
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volg van gevreesde verschuivingen in de 
bcstedingen van de reclamegelden ten gun
ste van de etherreclame. 
Op de overheid wordt nu opnieuw druk 
uitgeoefend om een samenhangend media
beleid te voeren. Wat betreft het bijvoeg
lijk naam 'samenhangend' moet men be
denken, dat daarmee zowel een intentie als 
een norm werd aangeduid, toen het begrip 
in de jaren zeventig ingang vond. Media
beleid zou tot doel moeten hebben en ge
kenmerkt moeten worden door een be
paalde afstemming van het beleid ten 
aanzien van de pers (metals kenmerk on
dernemingsgewijze produktie) op het be
leid ten aanzien van de omroep (behorend 
tot de non-profitsector). Het omgekeerde 
zou ook het geval moeten zijn, zodat voor 
deze mediatypen met een verschillende 
grondslag de voorwaarden geschapen 



SOCIAAL-CULTUREEL 

werden om op een eigen specifieke wijze 
bij te dragen tot een door verscheidenheid 
gekenmerkt aanbod van massacommuni
catieve boodschappen in de Nederlandse 
samenleving. 

Wie op een periode van tien jaar media
beleid en het ten dele ontbreken daarvan 
terugblikt, moet mijns inziens erkennen 
dat de verwachtingen vaak te hoog ge
spannen waren. Een overweging daarbij is, 
dat het vermogen van de overheid om op 
korte termijn een op actuele en toekomsti
ge ontwikkelingen toegespitst mediabe
leid te voeren in een situatie waarin de 
belangen van de pers en die van de om
roep meer verschilden dan samenvielen, 
overschat is. Het leidde meermalen tot het 
vooruitschuiven van mediaproblemen, 
zonder dat dit maatschappelijk wenselijk 
en politiek noodzakelijk was. 

Taakopvatting van de commissie 
Om de grenzen van een besprekingsartikel 
zoals dat de redactie van Christen Demo
cratische V erkenningen voor ogen staat, 
niet te buiten te gaan, kan ik geen balans 
van vijftien of tien jaar overheidsbeleid 
ten aanzien van de media opmaken. Het
zelfde geldt voor de rol van de media en 
hun belangenorganisaties die - evenals 
trouwens de politieke partijen en de vak
bonden- oak bouwstenen voor een media
beleid hebben aangedragen. Ik zal mij 
moeten beperken tot het 'rapport van een 
commissie van het Wetenschappelijk Insti
tuut voor het CDA', getiteld: Massa- of 
kassacommunicatie? dat het resultaat is 
van het studeren, discussieren en rappor
teren van een gevarieerd samengestelde 
commissie mediabeleid. Deze bestond uit: 
mr. P. J. Boukema (voorzitter), prof. dr. 
J. Klapwijk, drs. C. J. Klop (secretaris), 
A. de Kwant, mr. C. J. A. van Lede, dr. 
G. W. Noomen (rapporteur), ing. 0. 
Postma, D. Rebel, ds. Y. Schaaf, R. 
Schoonhoven, drs. M. Veenendaal, mr. 
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L. B. M. Wiist en drs. M. Beinema (waar
nemend lid). 
Het rapport getuigt van het onderkennen 
van de eigen verantwoordelijkheid van het 
CDA als politieke partij voor het ontwik
kelen van een beleid dat het door de jaren 
heen gegroeide mediabestel overlevings
en aanpassingsmogelijkheden biedt, nu de 
initiatieven van technologische aard om 
politieke antwoorden vragen. Na een in
ventariserende voorstudie heeft het We
tenschappelijk Instituut voor het CDA in 
het voorjaar van 1980 de commissie-Bou
kema ingesteld. In de taakomschrijving 
van de commissie werd een koppeling ge
maakt tussen de technische ontwikke
lingen enerzijds en de sociaal-culturele 
ontwikkelingen anderzijds. J uist met het 
oog op de centraal gestelde vraag van het 
vanuit het CDA-standpunt te voeren be
leid, is de aangeduide koppeling noodzake
lijk gebleken. Men mag verwachten dat in 
het na drie jaar studie in het voorjaar van 
1982 te verwachten rapport van de Weten
schappelijke Raad voor het Regeringsbe
leid dergelijke dwarsverbindingen tussen 
de sfeer van de techniek en die van het 
welzijn oak gelegd zullen worden. 
De commissie-Boukema heeft zich beperkt 
tot aanbevelingen voor het onder het mi
nisterie van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk ressorterende beleid in
zake omroep en - in mindere mate - pers. 
Sinds het verschijnen van het rapport 
Massa- of kassacommunicatie? in het 
voorjaar van 1981 is de betrokkenheid van 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(PTT!) en het ministerie van Economische 
Zaken (vanwege de werkgelegenheidspro
blematiek) duidelijker naar voren geko
men. Pay-tv, tweerichtingskabel-tv, viditel, 
lokale televisie, bejaarden-alarmering, 
diefstalbewaking en onderwijs per kabel 
zijn zaken die in de belangstellingssfeer 
van meer dan een ministerie liggen. 

De opzet van bet rapport 
Prof. dr. P. A. J. M. Steenkamp en drs. 
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A. M. Oost1ander, respectievelijk voorzit
ter en directeur van het Wetenschappelijk 
lnstituut voor het CDA, schrijven in hun 
voorwoord dat aan het eigen1ijke rapport 
vooraf gaat, onder meer: 'Het belangrijk
ste van het rapport vinden wij dat, staande 
in een christen-democratische traditie van 
vele jaren, de commissie er in geslaagd is 
een uitzicht te bieden op een toekomst 
waarin de culturele waarden in de samen
leving niet ondergeschikt raken aan an
dere machten'. In het rapport zelf wordt 
het verslag van de bevindingen van de 
commissie aangeduid als een 'studie naar 
de gevolgen van ontwikkelingen op het 
gebied van de tclecommunicatie voor pers 
en omroep in Nederland' (biz. 7). In aan
sluiting op de geciteerde zin in het voor
woord moet ik vaststellen, dat de com
missie terecht niet het accent heeft gelegd 
op de technische ontwikkcling in de sfeer 
van massa- en telecommunicatie zonder 
meer. De commissie-Boukema heeft een 
moeilijker weg bewandeld en is daarbij 
niet van de gekozen weg afgeraakt, het
geen in het Iicht van de verwarde situatie 
van 1980-1981 bepaald niet gemakkelijk 
was. 
Als Jeidraad voor de gesprekken en het 
uiteindelijke verslag werd consequent ge
kozen voor het ontdekken van een relatie
patroon van de technische ontwikkelingen 
waarover we nu dagelijks lezen en horen, 
met het toekomstige functioneren van 
pers en omroep 'de mensen te goede' 
onder gewijzigde, door technische en so
ciaal-culturele ontwikkelingen verander
de en veranderende omstandigheden. Tot 
deze veranderende omstandigheden kan 
mijns inziens ook uitbreiding van televisie
zendtijd inclusief uitbreiding van de zend
tijd voor etherreclame gerekend worden. 
Onder de op biz. 29-36 afgedrukte 'be
leidsaanbevelingen terzake van de om
roep' mis ik het standpunt ten aanzien van 
de uitbreiding van de etherreclame, een 
kwestie die de pers 66k raakt. 
Vanuit de vraag naar de gevolgen van de 
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nieuwe media voor omroep en pers wordt 
in het rapport wei uitvoerig ingegaan op 
teletekst, viewdata/viditel, satellieten en 
glasveze1kabel. De gebeurtenissen na het 
verschijnen van het rapport illustreren, 
hoe goed de commissie-Boukema de nood
zaak van regelingen op korte termijn voor 
deze nieuwe ontwikkelingen heeft onder
kend. Impliciet ligt hierin ook kritiek op 
het uitstellen van politieke beslissingen in 
de afgelopen jaren besloten. Immers: rege
ren is vooruitzien en niet achter ontwik
kelingen aanhollen, die zich dan a! als on
vermijdelijk presenteren. 

Na te1etekst en viditel aanvankelijk steeds 
met een beginhoofdletter geschreven te 
hebben, komt de rapporteur daarop uit
eindelijk terug. Mijns inziens terecht, om
dat we voor deze media taalkundig niet 
meer eerbied behoeven te hebben dan voor 
welk ander medium ook.- Wanneer we 
'Boek' schrijven, bedoelen we dat ene, 
voor de joods-christelijke traditie zo we
zenlijke boek. -
De commissie heeft zich uitdrukkelijk op 
het stand punt geplaatst, dat niet aileen van 
be1ang is wat technisch in de toekomst 
allemaal mogelijk is, maar dat de vraag 
gesteld moet worden, of wat technisch mo
gelijk is ook maatschappe1ijk en cultureel 
wenselijk is. Het raport geeft er blijk van, 
dat aan dit voornemen om meer en onge
makke1ijke vragen te stellen consequent 
uitvoering gegeven is. Vanuit de redene
ring dat de positieve gevolgen voor de me
ningsuiting en meningsvorming geen regu
lering door de overheid behoeven, krijgen 
de door de commissie gevreesde negatieve 
gevolgen van de technische ontwikke
lingen de meeste aandacht. Als mogelijk 
negatief gevo1g van de vergroting van 
keuzemogelijkheden, de afstemming van 
massacommunicatieve boodschappen op 
een groot publiek, de uit de aard van het 
nieuwe medium viewdata voortvloeiende 
gerichtheid op het bieden van op maat 
gesneden informatie voor een (of meer) 
doelgroep(en) in het publiek ziet de com-
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missie 'een pragmatische vervlakking van 
het menselijk bewustzijnsleven' (blz. 15). 
Door de veronderstelde positieve effecten 
mindcr en de evenzeer veronderstelde en 
moeilijk aantoonbare negatieve effecten 
sterk te belichten, hebben de paragrafen 
over de fysiologisch-psychologische, de cul
turele, de economische en de politiek
sociale gevolgen (biz. 14-17) op mij bij het 
lezen een iets te sombere indruk gemaakt. 
Cultuurpessimisme is in het verleden zel
den of nooit een gelukkige richtsnoer ge
bleken om de toekomst tegemoet te gaan. 

Betekenis van mensvisie 
Door een aantal passages uit het rapport 
met elkaar in verband te brengen wordt 
heel goed duidelijk wat de commissie be
pleit: in bedding van de nieuwe ontwikke
lingen in de sfeer van massacommunicatie 
in de geestelijke stromingen die van ouds
her ook andere socialisatiefactoren, zoals 
school, kerk, vakbond en - wel het be
langrijkst - het gezin, gedragen hebben. 
Wat de commissie niet graag ziet gebeu
ren, blijft evenmin in het vage: een van de 
levensbeschouwelijke wortels losgemaakte, 
niet gedifferentieerde, 'technische' infor
matievoorziening. 
Uit passages in het rapport waarin norma
tieve uitspraken gedaan worden en uit
gangspunten en doelstellingen voor een te 
voeren overheidsbeleid geformuleerd wor
den, blijkt, dat bij het denken over massa
communicatie visies op mens en maat
schappij meespelen. Graag had ik op dit 
punt een uiteenzetting van de commissie 
gelezen, die toegespitst zou zijn op de 
vraag, in hoeverre in de expliciet en impli
ciet in het rapport te onderkennen mens
visie rekening gehouden is met de moge
lijkheid dat meer mensen mondig of mon
diger kunnen worden, doordat zij op
groeien, Ieven, werken en recreeren in een 
mediacultuur die gekenmerkt wordt door 
Ievens- en maatschappijbeschouwingen. 
Bij de bespreking van de culturele gevol
gen - op het macroniveau - erkent de 
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commissie de positieve gebruiksmogelijk
heden van de nieuwe media voor opvoe
ding en onderwijs. Misschien had de door 
mij gesuggereerde paragraaf over de voor
en nadelen van een door de commercie 
tegenover een door het Ievens- en maat
schappijbeschouwelijke bepaald media
systeem aan de passage over opvoeding 
en onderwijs gekoppeld kunnen worden. 
Kinderen en jeugdigen zijn immers voor 
allerlei bei"nvlocdingsfactoren het meest 
ontvankelijk en genieten daarom ook bij
zondere aandacht bij de beantwoording 
van de vraag naar de effecten van de nieu
we media. 

Een rapport dat niet alle vragen uitput
tend beantwoordt, prikkelt de lezer tot na
denken en het stellen van nieuwe vragen. 
Als (op biz. 10) gesteld wordt, dat 'grote 
meerderheden in onze bevolking' de eerder 
in het rapport omschreven 'centrale waar
den in de Nederlandse cultuur' dankzij 
een actief mediabeleid ook in verande
rende omstandigheden moeten kunnen 
dragen, roept zo'n stellingname terstond de 
vraag naar het verschijnsel en de positie 
van de minderheden op. Meerderheden 
moeten bereid zijn een stelsel te dragen, 
waarin ook minderheden aan bod kunnen 
komen. Op hun beurt moeten minderhe
den in dit stelsel de meerderheden en an
dere minderheden aanvaarden. De waar
den van verscheidenheid en openheid in 
het mediabestel hadden de commissie 
misschien kunnen doen omzien naar het 
verleden van juist de Nederlandse samen
leving. Emancipatiebewegingen zijn im
mers kenmerkend geweest voor de niet
dominante bevolkingsgroepen met sterk 
ideele motieven. lk vraag mij af, of inmid
dels commerciele beweegredenen - hoe 
gecamoufleerd die ook mogen zijn- zoveel 
Nederlanders meer aanspreken dan so
ciale, religieuze, culturele, politieke en 
andere reele en ideologische motieven. 'Als 
politieke partij', aldus het rapport (blz. 
10), 'staan wij dat (namelijk dat Gods 
woord op alle terreinen van het Ieven ge-
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stalte kan krijgen en dat daarbij veeikieu
righeid en openheid de door de overheid 
beschermde fundamenten van het pers-
en omroepbestel zijn) niet aileen voor onze 
eigen Ievensovertuiging voor, maar wij 
willen dat van overheidswege voor aile 
bevoikingsgroepen, die de samenieving 
cultureel dragen, de mogeiijkheid om hun 
opvattingen en overtuigingen uit te dragen 
wordt gegarandeerd'. Pers en omroep mo
gen, aidus de commissie, geen instrumen
ten van winstbejag of machtsmisbruik 
worden, maar moeten cuituurdragers kun
nen zijn. 
Omdat ook massamedia cultuurdragers 
kunnen zijn en dat in de opvatting van de 
commissie ook moeten zijn, vind ik het 
verwarrend, dat op biz. 35 van het rapport 
regionaie omroep zo uitdrukkeiijk wordt 
aangeduid ais 'omroep met een weizijns
functie'. Aan aile vormen van omroep, 
dus ook de Iandeiijke, is een weizijns
functie toe te schrijven, maar uitgangspunt 
moet mijns inziens biijven, dat zoweiian
deiijke ais regionaie omroep ais modali
teiten van massacommunicatie worden be
schouwd. Onbedoeid Iijkt de commissie 
een in 1976 naar aanieiding van de Nota 
over het massamediabeleid (197 5) aange
vochten piaatsing van regionaie omroep in 
de welzijnssector in piaats van in het me
diabestei weer te willen verdedigen. De 
gedachte dat een gemengde financiering 
van streekomroep sterker beargumenteerd 
kan worden vanuit de welzijnsfunctie van 
regionale omroep, berust op een voorkeur 
voor het bewandelen van zijpaden naar 
financieringsbronnen bij lagere overhe
den.l 

Cultuur en commercie 
Passages waarin het vraagstuk van de ver
houding cultuur-commercie aan de orde 
komt, hebben de commissie duidelijk enig 
hoofdbreken gekost. Uit een voetnoot op 
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biz. 23 biijkt, dat de commissie zich in de 
volgende formulering kon vinden: 'De 
commissie meent dat pers en omroep, ge
let op hun dienende functie, ten behoeve 
van de vrije meningsvorming, beter niet 
in handen kunnen zijn van instellingen 
die primair gericht zijn op het maken van 
winst'. Uit de noot biijkt, dat in de com
missie wisseiend gedacht werd over de 
plaats die commercie in pers en omroep 
kan krijgen. Sommige commissieleden 
zouden verder willen gaan, andere Ieden 
van de commissie zouden zich terughou
dender willen opstellen. 
Naar mijn mening had de commissie 
scherper kunnen onderscheiden tussen de 
commerciele sector van de pers enerzijds 
en de in Nederland vanouds zonder winst
oogmerk bedreven omroep. Wat de om
roep betreft kan mijns inziens de situatie 
onveranderd non-commercieel blijven, in 
de door het rapport verdedigde zin. Wat 
de pers betreft had ik mij kunnen voorstel
len, dat de commissie vastgesteld had, dat 
het samengaan van cultuur en commercie 
in het verleden de opkomst en ontwikke
Iing van een levensbeschouwelijke pers niet 
in de weg gestaan heeft, maar dat het 
haar grotendeels gerealiseerde liquidatie 
evenmin verhinderd en in een aantal ge
vailen zeifs bevorderd heeft. Hieruit zou 
voor de toekomst de les getrokken kunnen 
worden, dat het ontstaan van een non
profitsector in het kader van het media
beieid bevorderd zou moeten worden, 
zonder geiijktijdig de commercieie uitgave 
van dag-, nieuws- en opinieweekbladen, 
alsmede tijdschriften en boeken onmoge
Iijk te maken. Integendeel: er zal een 
kiimaat moeten worden gecreeerd waarin 
de commercieie produktie en distributie 
van kranten, boeken en tijdschriften ge
waarborgd blijft. Zoais er naast een goed 
ontwikkeld openbaar bibliotheekwezen 
ook een levensvatbare boekhandel moet 

1 Vgl. Joan Hemels, De regionale omroep in het medialandschap, in: Massacommunicatie, 
jrg. 5/1977, biz. 41-62. 
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kunnen bestaan, zo moet naast een ideele 
uitgeverij een commerciele evenknie kun
nen blijven opereren. Van gerichte over
heidssteun zouden echter slechts de niet
commerciele uitgaven mogen profiteren. 
Wat de beheersvorm betreft zou ik mij 
kunnen voorstellen, dat ook binnen de on
dernemingen op commerciele grondslag 
een non-profitsector tot ontwikkeling 
wordt gebracht. 

Rol van de PTT 
Tot de beleidsaanbevelint;en V<in de com
missie behoort het tot stand brengen van 
een gelntegreerd landelijk telecommunica
tienetwerk. Technisch zou dit netwerk ge
exploiteerd moeten worden door de PTT. 
Nu al 67 procent van de televisiekijkers op 
het kabelnet is aangesloten, wordt de rol 
van de PTT als monopolist van telecom
municatie ter discussie gesteld door bij het 
informatiebeleid betrokkenen die zich in 
1979 verenigd hebben in de Stichting Cen
trum voor lnformatiebeleid. Wat betreft 
de kabeltelevisie heeft de PTT een 'aan
voerplan' voor het doorvoeren van maxi
maal veertien buitenlandse televisiesta
tions en achttien FM-radiostations. De 
commissie pleit voor een terugdringen van 
de PTT tot haar technische beheersfunctie 
door een pleidooi te voeren voor het in 
handen geven van het inhoudelijke beheer 
aan publiekrechtelijke, democratisch be
invloede organen. 
De commissie meent, dat het aanbeveling 
verdient om op de duur te streven naar de 
aanleg van een zogenaamd universeel net 
in het hele land dat onder meer het PTT
telefoonnet en de netten van de collec
tieve antenne-inrichtingen volledig kan 
vervangen. De aanleg en exploitatie van 
het universeel net zou in handen van de 
PTT moeten komen; wat betreft het plaat
selijke technisch beheer van de kabel, na 
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aanleg, zou volgens de commissie nog be
studeerd moeten worden, of daarvoor in 
het Ieven geroepen of aangewezen instel
lingen in plaats van de PTT in aanmer
king zouden kunnen komen. 
Het terugdringen van de PTT als staats
bedrijf-met-pseudo-commerciele neigingen 
tot het terrein van de techniek lijkt mij 
een goede zaak, 66k in het Iicht van het 
rapport dat het belang van de geestelijke 
en maatschappelijke stromingen voorop 
stelt. Van de PTT en het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat kan men geen op 
sociaal-culturele overwegingen afgestemd 
beleid verwachten. Dat in de paragrafen 
over de kabel nogal eens voor 'nadere 
regelingen' wordt gepleit, betekent, dat de 
commissie een scherp oog gehad heeft 
voor de feilen en gaten in de bestaande 
wettelijke regelingen. Wat de voorgestclde 

· inspraak van het publiek betreft, zou het 
genoemde aanvoerplan van de PTT wel 
eens kunnen leiden tot de situatie waarin 
de televisiekijkers, thuis met keuzeknop
pen uit een groot aanbod kiezend, geen 
behoefte aan medezeggenschap zullen 
hebben. 
De door het commissielid H. M. Veenen
daal in een uitstekend artikel in Bestuurs
forum verdedigde en toegelichte stelling 
dat kabelbeleid 66k mediabeleid is, kan 
ik van harte onderschrijven.2 De kabel is 
in feite een groterc bedreiging voor het 
bestaande omroepbestel dan de satelliet. 
Hoewel dit niet met evenzoveel woorden 
in het rapport staat, krijg ik uit de wijze 
waarop de kwestie van satelliettelevisie be
handeld wordt, de indruk dat de com
missie er ook zo over denkt. Voor de kabel 
wijst de commissie commerciele omroep 
op dezelfde gronden als voor de ether af. 
V oor een commercieel net, zoals dat door 
de commissie-Van Doorn in het VPRO
rapport 3 naast twee niet-commerciele 

2 H. M. Veenendaal, Kabelbeleid is mediabeleid. Een adder onder het gras voor het omroep
bestel, in: Bestuursforum, jgr. 5/1981, nr. 7/8, biz. 225-229. 
3 Het VPRO-rapport van de Commissie Toekomst Omroep, Aanbevelingen voor een toekom
stige omroepstructuur. Nieuwe ontwikkelingen vragen om een ander bestel, Hilversum (VPRO) 
1981, was nog niet verschenen, toen de commissie-Boukema werkzaam was. 
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netten bepleit wordt. voelt de commissie
Boukema niets, hetgeen met goede argu
menten omkleed uit de doeken gedaan 
wordt. 

Tot besluit 
Ik heb het, zoals inmiddels duidelijk ge
worden zal zijn, niet tot mijn taak gere
kend bet rapport Massa- of kassacommu
nicatie? samen te vatten. De omvang van 
36 pagina's maakt dit niet zo nodig en 
bovendien heeft de rapporteur van de 
commissie al voor een uitstekende samen
vatting van twee bladzijden gezorgd. 
Iemand die weinig leestijd ter beschikking 
heeft, kan zich daaruit een goed beeld van 
de strekking van het rapport vormen. Hij 
zal dan met mij kunnen constateren, dat 
de commissie-Boukema !of verdient voor 
de wijze waarop zij even controversiele als 
actuele kwesties met een politieke lading 
heeft weten te thematiseren en hoe zij 
vervolgens - waarschijnlijk na ampele 
discussies - er in geslaagd is zeer concrete 
en consistente beleidsaanbevelingen te for
muleren. 
Met bet oog op de lengte van dit artikel 
hcb ik vergelijkbare rapporten, zoals de 
nota van het Mediaberaad 4, niet in mijn 
beschouwingen kunnen betrekken. Ook 
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had ik eigenlijk moeten ingaan op de wei 
aangestipte verschuiving van de discussie 
van mediabeleid naar informatiebeleid 
en de wijze waarop het eerstgenoemde in 
het laatstgenoemde in te passen zou zijn.~ 
Een bespreking van de mediaparagrafen 
in de verkiezingsprogramma's van de ver
schillende politieke partijen moest even
eens achterwege blijven.o 
Tot slot ben ik mij er van bewust, dat ik 
naar verhouding weinig aandacht ge
schonken heb aan overwegingen en aan
bevelingen in het rapport die mij niet tot 
een kritische stellingname of tegenwer
ping geprikkeld hebben. Anderen lezen 
het rapport weer met andere verwachtin
gen en zullen er daardoor anders op reage
ren. Ik hoop dat ze dat dan ook zullen 
doen, bijvoorbeeld in een van de periodie
ke uitgaven van het CDA. Juist bij het 
begin van een nieuwe rcgeringsperiode en 
met een rapport van de WRR over media
beleid in het vooruitzicht, is een voortzet
ting van de broodnodige discussie zinvoL 

4 In maart 1981 verscheen, gelijktijdig met het hier besproken rapport: Media en werknemer. 
Een aanzet tot discussie, waaraan meewerkten: de Federatie Nederlandse Vakbeweging, de 
Federatie Dienstenbonden FNV, Druk en Papier, de Kunstenbond FNV en de Nederlandse 
Vereniging van J ournalisten. 
5 Zie hiervoor bijvoorbeeld: W. A. M. de Vroomen, lnformariebe/eid als po/itieke opgave. 
Waarom er zo gauw mogelijk een informatieminister moet komen, in: Bibliotheek en Samen
/eving, jrg. 8/1980, nr. 11, biz. 324-330. Onder redactie van Fred Kappetijn en Margot Chama
laun verscheen een themanummer van het weekblad Jntermediair, getiteld Her informatie
tijdperk, (Jntermediair, jrg. 17/1981, nr. 25 van 19 juni 1981). 
6 Bijeengebracht in: I. Lipschits, Verkiezingsprogramma's 1981, Den Haag 1981. 
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door prof. mr. I. A. Diepenhorst 

Dr. G. Puchinger: Ontmoetingen met anti-revolutio
nairen. Uitg. Terra, Zutphen, 1981; prijs f 34,-. 

Dit hoek wordt besproken door prof. mr. I. A. Die
penhorst, hoogleraar Algemene Staatsleer en Parle
mentaire Geschiedenis aan de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. 

Ontmoetingen met 
anti-revolutionairen 

Deze verzamelingen van toespraken en artikelen verspreid over de periode 1958 tot 
1978 door de auteur vervaardigd, geven momentopnamen uit de geschiedenis der 
Anti-Revolutionaire Partij en dat in verband met karakteristieken van bijzonder 
prominente anti-revolutionairen, van een paar 'voorlopers' - Da Costa, Groen van 
Prinsterer- en van een enkele, die in de Anti-Revolutionaire partij-politiek bijna 
geen rol speelde- K. Schilder- of strikt genomen geen Anti-Revolutionair partijlid 
was - Gerretson. 

Ook liberalen als Thorbecke en Buys 
komen breder ter sprake en de afsluiting 
vormt een stukje over het Christen Demo
cratisch Appel, echter geschreven in 1976, 
derhalve vier jaren voor het 'echte' begin. 
De keuze der figuren is willekeurig. Waar
om sommigen wei, waarom Keuchenius, 
Faber, Talma, Anema niet? Men zal dit 
aan de vrijheid van de schrijver en aan 
de gedeeltelijk toevallige vulling van zijn 
'reservoir' moeten Iaten. Hoogstens doet 
in het W oord V ooraf eigenaardig aan dat 
al deze 'ontmoetingen' zijn neergeschre
ven 'doorgaans op verzoek en dus tevens 
als bij ingeving'. Men zou bijna aan een 
ingeving op verzoek gaan geloven. 
Het gebodene is wat ongelijk van waarde, 
een zeldzame keer wei erg populair - de 
causerie over Da Costa - of ook begrijpe
lijkerwijs met veel slagen om de arm - de 
bespiegeling over de ene CDA-lijst -; 
dr. Puchinger wenste zich niet aan koud 
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water te branden. Misschien had ook iets 
meer zelfkritiek de 'doubletten', welke 
overigens niet hinderlijk zijn, doen ver
wijderen, waarvan als voorbeeld moge 
dienen 28 en 171, 28 en 166, 43 en 210, 
44 en 216/217,54 en 306, alsmede de drie 
keer gebruikte aanhaling van Anton van 
Duinkerken, 26,146, 169. Drukfouten zijn 
nagenoeg afwezig. Lastig is wei dat de 
hoofdstukken in de tekst niet genummerd 
werden en de bronvermelding, die tegelijk 
inhoudsopgave is, niet de pagina's ver
meldt. Wie historisch wat wil vitten, zal 
zich afvragen of men van liberale en con
servatieve zijde Kuyper gehoopt heeft 'te 
tracteren zoals men later Ten Kate en De 
Genestet in de literatuur heeft afgedroogd' 
- De Genestet stierf in 1861 - en ook be
twijfelen of terecht van mr. J. B. Kan in 
1910 gezegd kan worden 'een der linkse 
staatslieden die als weinigen Kuypers 
kracht en zwakheden kenden'. Uit Kan's 
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getuigenis hetwelk op de periode van Kuy
pers ministerschap sloeg, dat hij meer van 
deze leerde in een half uur dan anders 
in een jaar, kan onmogclijk de nationale 
betekenis van Kuypers journalistieke 
arbeid worden afgeleid. Verder is niet ge
heel juist dat Kuyper de enige journalist 
zou zijn geweest in staat met zijn journa
listieke arbeid - hij was als volksvertegen
woordiger veel absent- zich de weg naar 
het torentje te banen. Zo schaars als wordt 
gesuggereerd was hij niet in de Kamer en 
bovendien, ook Goeman Borgesius, de 
liberaal, was van 1871-1877 journalist, 
namelijk hoofdredacteur van Ret Vader
land en had v66r Kuyper in het torentje 
gezeteld. Tenslotte meen ik dat over de 
kabinetsformatie door Colijn in 1937 niet 
mag worden volstaan met naar de invloed 
van Goseling te verwijzen; De Geer voelde 
al evenmin voor de 'brede basis' en hoe 
Schouten en De Wilde daarover dachten, 
kan duidelijk zijn. 
De geschiedenis van de Anti-Revolutio
naire Partij wordt in het algemeen niet te 
sober beschreven, getuige J. A. de Wilde 
en C. Smeenk: Het volk ten baat. Dr. 
Puchinger is veel gematigder, maar bij ge
legenheid kan hij er ook wat van maken. 
Da Costa geeft 'machtige stoten', publi
ceert een 'machtig strijdschrift', is een 
'brandend getuige'. Kuypers premierschap 
'vereeuwigde als het ware Groen's histori
sche nagedachtenis en verhief de faam van 
de enige man die Kuyper als een politieke 
leermeester had beschouwd', waarna nog 
volgt: dit 'wonder van de twintigste eeuw'. 
Een politicus als Roolvink wordt 'door 
de Anti-Revolutionaire Partij slechts eens 
per gencratie gcleverd'. Gerbrandy ver
dient 'een plaats in ons nationaal heilig
dom ook voor de komende geslachten'. 
Tk vind dat allemaal prachtig maar het 
kon wei een toontje lager. Waarom zou 
een 'moedige en begaafde doctorandus' 
over de uitzonderlijke verhouding tussen 
Groen en Thorbecke moeten schrijven. 
Wat deze laatste betreft: dat in zijn leven 
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het 'nazireeerschap' een plaats inneemt 
wordt door de verwijzing naar de lnleiding 
op het Thorbeckc-archief niet gestaafd. 
Gerretson zou van zichzelf nooit verklaard 
hebben 'dat zijn strijdbare pen ten strijde 
toog'. 
Af en toe gaat de schrijver ver of heel ver. 
Dat de Koningin Colijn benoemde tot 
'haar Minister-President' is boud uitge
drukt, al zal de vorstin het mogelijk aldus 
hebben aangevoeld. Dat drs. Den Uyl als 
premier 'aan Kuyper denken' doet, daar 
deze laatste ook niet voor alles een natio
naal premier, maar allereerst de rechtse 
coalitiepremier wilde zijn lijkt niet enkel 
in de formulering onnauwkeurig. Veel te 
generaliserend is dat Bruins Slot in zijn 
laatste tien jaar te weinig rekende 'met de 
K. Dijks en de Van Riessens'- daarvoor 
zou nota bene J ongeling naast Algra en 
Diemer meer begrip hebben getoond
maar 'de Van Niftriks, de Berkhofs, de 
Tilanussen, de Freules, die via de strijd 
van Kuyper tegen Gunning ten onrechte 
van Kuypers geestverwanten vervreemd 
waren, en de Buskessen en de Verkuyls 
die weer om andere redenen van Kuypers 
erfgoed vervreemd dreigden te worden, 
heeft teruggewonnen voor een gez&men
lijke christelijke bezinning'. Hier wordt 
van alles door elkaar gehaald. Niet waar 
is ook dat Bruins Slot het Kamerlidmaat
schap voor zijn overtuiging heeft prijs ge
geven en de grote politick moest vaarwel 
zeggen. Hij werd zo ongeveer gedwongen 
als volksvertegenwoordiger heen te gaan 
maar behield als hoofdredacteur in Trouw 
ruime invloed. 
Volgens dr. Puchinger is de Anti-Revolu
tionair, is het Christelijk-Historisch Unie
lid, is de Rooms-Katholieke staatsman 
er niet als standaard-figuur. Ret wordt ge
illustreerd aan Nolens en Ruys die 'zoveel 
jaren nauw hadden samengewerkt' maar 
behoorlijk in hun oordeel uiteen liepen. 
Terzij gelaten dat deze langdurige nauwe 
samenwerking er niet geweest is, wanneer 
met in achtneming van verscheidenheid in 
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sommigen niet de Anti-Revolutionaire 
partijganger, niet de Christelijk-Histori
rische politicus, niet de Rooms-Katholieke 
staatsman bij uitstek mag worden herkend, 
weet ik het niet meer. De auteur dient 
zich te hoeden voor woordenspel. Dat 
Kuyper beiden Lohman en Schaepman 
zou 'hebben nodig gehad om zijn partij te 
laten uitgroeien tot wat zij, dank zij hem 
en ondanks hem geworden en niet ge
worden is ... ' is te gekunsteld geformu
leerd om juist te zijn. De woorden gaan af 
en toe met de gebruiker op hol. Als ge
zegd wordt 'zo ergens dan geldt bij een 
kabinetsformatie: wij kennen ten dele', 
dan zou ik willen antwoorden een aantal 
kabinetsformaties in binnen- en buitenland 
heel goed en zelfs volledig te kennen en 
ook te weten waar van het ten dele ken
nen sprake is. De mededeling dat Kuyper 
'behoorde tot diegenen, die eenvoudigen 
kon verhogen en machtigen kon vernede
ren', kan niet enkel taalkundig maar ook 
inhoudelijk het best voor 'gezien' worden 
gehouden; zij zal ook de betrokkene zelf 
te bar zijn geweest. In een wat aardser 
vlak brengt terug dat Kuyper ongetwijfeld 
'ook als journalist een der meest veelzij
dige theologen van de vorige eeuw is ge
weest'; ik begrijp wat wordt bedoeld, maar 
zou het anders hebben uitgedrukt. 

Meer dan een krijgt in weerwil van de be
wondering er stevig van langs. Ik denk dat 
met de kritiek op Kuyper en Colijn ge
oefend de schrijver het recht aan zijn zijde 
heeft, al is weer overdreven dat eerst vijftig 
jaar na diens dood op het werk van de 
eerste mocht worden afgedongen in geest
verwante kring. Wat over het verschil 
tussen de jonge en de oude Kuyper gezegd 
wordt komt mij juist voor en ook ten op
zichte van Colijn acht ik, zo wat betreft 
diens brochure uit 1940, de billijkheid be
waard. Het zou kunnen zijn dat de ge
harnaste brief, welke Gerbrandy in 1928 
aan de Anti-Revolutionaire !eiders schreef 
- een brief, waarin hij zoals dat heet lik 
op stuk gaf - op het dwaalspoor brengt 
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dat Colijn geen groot overwicht zou heb
ben bezeten. Het tegendeel was het geval, 
hij imponeerde bij aile impulsiviteit, be
perkingen en wisselvalligheden. Wel geloof 
ik dat het voor Colijn zelf gelukkig was 
de vrede niet te hebben beleefd die van
wege verminderde persoonlijke krachten 
en stellig vanwege gerezen uitwendige te
genstand wei voor hem teleurstelling zou 
hebben moeten opleveren. 

Bepaald te gunstig wordt over K. Schilder 
en diens onmiddellijke aanhang geschre
ven en ook van Schouten wordt een te 
aantrekkelijk beeld in het voorbijgaan 
gegeven. De eerste heeft als Anti-Revo
lutionaire Partijman geen rol gespeeld. Hij 
bestreed voor de oorlog de NSB in woord 
en geschrift, uitte zich ook fel tegen de 
bezetter, moest onderduiken maar werd 
geheel door kerkelijk meningsverschil, dat 
op een conflict zou uitlopen, in beslag ge
nomen. De vanaf 1943 zich voltrekkende 
'vrijmaking' leidde staatkundig tot de 
stichting van het Gereformeerde Politiek 
V erbond, pu blicistisch tot eerst het Gere
formeerd Gezinsblad, daarna tot het Natio
naal Dagblad. Voor de felheid van Schil
ders polemiek wordt telkens naar de jonge 
Kuyper verwezen en hij ontvangt beurte
lings de naam van confessor en van ge
tuige - niet die van reformator - maar 
verhuld blijft het feit dat Schilder geest
verwanten wondde en verdacht maakte, 
dat hij door Colijn niet omdat deze de een
heid in de partij maar vooral omdat Colijn 
de eenheid in de kerk wenste, weinig werd 
gewaardeerd, dat in hem ten spijt van 
'lyrische zangen' - ze waren zeldzaam -
eigenlijk de geest van afgescheidenheid en 
veroordeling van het buiten eigen kring 
gevondene zich kenbaar maakte. Van de 
'Schilderianen' heeft de Anti-Revolutio
naire Partij nimmer genoegen beleefd. Op
vallend is dat dr. Puchinger niet kan ver
melden dat Bruins Slot in enige periode 
bij deze groep wilde aanknopen. 
Hoezeer Schouten en Colijn verschilden, 
komt goed uit de verf. Aardig is de opmer-
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king dat Schouten niet van vcrrassingen 
hield. Ook het door deze zelf gegeven 
oordeel 'de ene is geschikt als volksverte
genwoordiger, de ander meer als bestuur
der', verheldert, want als wethouder van 
Rotterdam was Schouten niet zo geslaagd. 
Dat hij Colijn een 'slecht kamcrlid en 
fractieleider' noemdc is begrijpelijk, al 
nam hij Colijn iets tc vee] dicns niet lezen 
van de stukken en niet kennen van de 
mensen kwalijk. Het is stellig een lacune 
dat Schoutens grate vastberadenheid in de 
bezettingsjaren, zijn tot koppigheid wor
dende, met slimheid zich vermengende 
onvcrzettelijkheid en geldingsdrang in het 
navolgend tijdvak niet naar voren worden 
gehaald. In zoverre is dit bock cigenlijk 
onvoltooid in weerwil van enige overdaad. 
Men kan er heel vee] uit te weten komen, 
toch is hct nog te weinig, waarvoor ik naar 
de onvoldoende belichting van Zijlstra's 
positie verwijs. 
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Wie dit boek met erkentelijkheid jegens 
de schrijver terzijde legt, is zich plotse
ling bewust hoe de Anti-Revolutionaire 
Partij geschiedenis werd, hoe tegen de ach
tergrond van een opgeheven, een verdwe
nen politieke organisatie, mensen minder 
toespreken, ideeen de overtuigingskracht 
vcrliezen, beslissingen aan gewicht inboe
ten, de betrekkelijkheid als het ware een 
floers werpt over wat 'levend en fel' was. 
Tegenover een zo roepingsbewuste partij, 
tegen een zo verzekerd schrijver zijn in 
elk geval nostalgisch terugdenken aan wat 
was en gelatenheid ten opzichte van wat 
is misplaatst. Er is in de gunstige beteke
nis sprake van 'opwekkende lectuur'. 



STUDIECONFERENTIE RUIMTELIJKE ORDENING 
Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA organiseert op maandag 
I maart 1982 een studieconferentie over ruimtelijke ordening, in de Jaarbeurs 
te Utrecht, van 14.00 uur tot 21.00 uur. 

Doelstelling: verdieping van de CDA-visie op de ruimtelijke ordening, zowel 
wat betreft de inhoud van het beleid, als wat betreft de besluitvorming en het 
instrumentarium, aan de hand van het door het Wetenschappelijk Instituut 
uitgebrachte rapport "De ruimte en wij, wij en de ruimte", ondertitel: 
Politieke keuzen in de ruimtelijke ordening. 

Het rapport wordt allereerst namens de commissie Ruimtelijke Ordening van 
het Wetenschappelijk Instituut ingeleid en vervolgens van kritische kant
tekeningen voorzien door een tweetal co-referenten. Prof. mr. P. de Haan 
zal ingaan op de bestuurlijk-juridische aspecten van het rapport, terwijl 
prof. dr. P. Nijkamp de inhoudelijke kant van het rapport zal belichten. 

Vervolgens wordt in discussiegroepen over thema's gesproken: 

- Stedelijke problematiek 
- Landelijke problematiek 
- Spreidingsbeleid 
- Besluitvorming en instrumentarium. 

De conferentie wordt afgesloten met een plenaire discussie, waarbij in het 
forum, naast de inleiders, oak de heer drs. H. Eversdijk (CDA-Tweede 
Kamerlid) zitting zal nemen. 

De conferentie staat onder Ieiding van ir. W. F. Schut. 

Aanmelding tot deelname aan deze conferentie kan telefonisch geschieden, 
tel. 070-92.40.21, toestel 26. 

De inschrijftermijn sluit op dinsdag 23 februari. 

De eigen bijdrage van de deelnemers is gesteld op f30,-. Daarbij is inbegrepen: 
de toezending van de documentatie (inclusief het rapport "De ruimte en wij, 
wij en de ruimte") vooraf, consumpties en maaltijd, evenals een verslag 
achteraf. 

De deelnemers ontvangen een NS-reductiecoupon. De deelnemersbijdrage 
moet aan de zaal voldaan worden. Bij inschrijving doch niet-deelname moet 
dit bedrag achteraf worden overgemaakt. Bij overtekening van het aantal 
deelnemers zal door het Wetenschappelijk Instituut bericht worden gezonden. 
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52 Spanning tussen de korte en lange termijn 

door drs. R. F. M. Lubbers 

Hct kost tijd, de wcrkloosheid terug te dringen. Er zijn op zijn minst twce problemen: 
aanvaardt de samenleving ingrijpendc ombuigingen nu, die pas na enige jaren tot zichtbare 
rcsultaten lciden, en kunnen wij aanvaarden dat enige honderdduizenden mensen jarenlang 
buiten hct arbeidsproccs blijven, met aile gevolgen voor hun houding ten opzichte van arbeid 
en maatschappij? 

60 Het IKV in woord en daad 

door Th. B. F. M. Brinkel 

Hct IKV bcstaat ruim vijftien jaar. Hoe heeft deze vcelbesproken instelling zich ontwikkeld? 
Vanuit wclkc politickc en thcologische achtergronden wordt geopereerd? Welke strategieen 
hangt men aan? Hoc vcrhoudt zich het optreden van het IKV thans tot de oorspronkelijke 
opdracht van de kerken uit 1966? Of scherper gesteld: gebruiken de kerken het IKV om zelf 
tot oordeelsvorming te komen of is het juist andcrsom: gcbruikt hct IKV de kerken om 
politieke standpunten aanvaard te krijgen? 

72 Over macht in bet sociaal-economisch Ieven 

door mr. G. H. 0. van Maanen 

Hoczcer oppervlakkige analyses het ons ook dikwijls willen aanpraten: de macht ligt in onze 
samenleving niet op een aanwijsbare plaats gcconcentrccrd. En dat is maar goed ook: de 
politicus is nict de bclangrijkstc bouwmcestcr in onze samenleving, aldus het Program van 
Uitgangspunten van het CDA. Daarom is het bestrijden van werkloosheid en het aangeven 
van de politieke verantwoordelijkheid niet eenvoudig. Welke rol hcbben werkgcvers, werk
nemers en de overheid? 

80 De verhouding vakbeweging - politiek 

door drs. G. H. Terpstra 

87 

In dezc bijdrage bespreckt de sccretaris van het CNV de rol die de vakbeweging de komende 
jaren toekomt. Respecteert het CDA wei de eigen verantwoordelijkheid van de (christelijke) 
vakbeweging? Een scherpe stellingname vanuit het CNV, ook naar aanleiding van de recente 
botsingen tussen politick en vakbeweging. 

Documentatie 
Brief CDA-Partijbestuur aan de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenkonferentie 
inzake de vrcdes- en veiligheidsproblcmatiek. 

98 Boekbesprekingen 

Prof. dr. P. 1. Roscam Abbing: 'Het officieuze circuit. Een witboek over Zwart en Grijs 
geld', door A. Heertje en H. Cohen. 

Dr. W. Albeda: 'Des Partis catholiques a Ia Democratic Chretienne' door Jean-Marie 
Mayeur. 

W. M. van Andel: 'Vandalismc - Idceen - Onderzoek - Preventie', door B. van Dijk en 
P. van Soomeren. 

CHRISTEN OEMOCRATISCHE VERKENN!NGEN 2/K2 



COLUMN 50 

De goede bedoeling van de wetgever 

Er is nogal wat beroering ontstaan om
trent het voorontwerp van Wet gelijke be
handeling. Met name vanuit de kring van 
organisaties op christelijke grondslag Iaten 
luide tegenstemmen zich horen. Deze in
stellingen zouden door deze wet niet meer 
op grond van hun identiteitsbeleving ho
mofielen of ongehuwd samenwonenden als 
werknemer kunnen uitsluiten. De wens dit 
te kunnen volhouden tegen de poging van 
de wetgever om ingrijpende vooroordelen 
te bestrijden en beschamende ongelijkhe
den weg te nemen, is voer voor de kran
tenpagina's. Het beginsel van non-discri
minatic - neergelegd in door ons land 
gerespecteerde verdragen en in het toe
komstige art. 1.1. van de Grondwet- con
fronteert men hier immers met de vrijheid 
van levensovertuiging en onderwijs. 

Een dergelijke confrontatie leidt tot een 
moeilijk keuzeprobleem. Er zijn belang
rijke waarden in het spel, waarbij een 
voorkeur voor de een de diskwalificatie 
van de ander en daarmee van een grond
wettelijk geformuleerd vrijheidsrecht met 
zich brengt. Een grondrecht - of liever de 
uitoefening daarvan - kan wei zijn be
perking vinden in een bijzondere situatie, 
zoals de vrijheid van meningsuiting kan 
worden beperkt door een specifiek verbod 
tot aanplakken op eigendommen van een 
ander, maar wanneer dit in abstracto ge
beurt, komt het gehele stelsel van funda
mentele rechten op losse schroeven te 
staan. In dit verband moeten we ons afvra
gen welke waarde de wet c.q. de Grondwet 
in onze democratic heeft. 
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Bij de beantwoording van deze vraag valt 
in de ecrste plaats te denken aan het ver
werkelijken van bepaalde doeleinden. 
zoals de veiligheid van het verkeer of het 
toekennen van een recht op een uitkering. 
Het gaat dan om het concrete effect van 
de door de overheid uitgevaardigde regel. 
Een tweede mogelijkheid is, dat men een 
wet maakt om te verklaren, dat een be
paald beginsel van z6 groot belang wordt 
geacht, dat de formulering daarvan door 
vorming van de publieke opinie het gedrag 
van de burgers zal bei'nvloeden ook zonder 
dat de wettelijke bepaling voor recht
streekse toepassing vatbaar is. In dit geval 
gebruikt de overheid het instrument wet
geving als een wilsuiting om bepaalde 
waarden te behartigen. De werking van de 
wet is echter niet met behulp van juridi
sche instrumenten - op de wet gebaseerde 
sancties - te verzekeren. Tot een wet van 
de laatstgenoemde 'soort' hoort het grond
wetsartikel, dat discriminatie ook naar ge
slacht en levensovertuiging verbiedt. Hier 
vindt men een belangrijk beginsel geposi
tiveerd; het is de formulering van een 
waarde. die door alle Nederlanders hoog 
geacht moet worden. 

De wetgever tracht nu in het voorontwerp 
van Wet gelijke behandeling het non
discriminatiebeginsel te richten op het ge
drag van de burgers. Daarmee ontstaat 
echter een moeilijkheid, omdat de uitwer
king van een beginsel in cen gewone wet 
slechts zin heeft, wanneer die wet ook in 
concreto werkt. Dat wil zeggen: men moet 
zich aan de wet houden en in de overtui-
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ging verkeren, dat de andere burgers d<'.t 
ook doen. Een gewone wet zonder con
erect effect kan je beter niet m<',ken. Is de 
naleving niet af te dwingen dan neemt men 
al te gemakkelijk een loopje met de wet
gever, dan leidt gebrek e1an respect voor 
de wet bij vclen tot rechtsbederf. 
Bij de voorgestelde Wet gelijke behande
ling is clit gevaar niet denkbeeldig. Onder
scheid op grond van geslacht of op grond 
van homofilie is o.a. verboden bij het aan
gaan van een arbcidsovereenkomst. Dit 
betreft een discretionaire bevoegdheid van 
de werkgever, waarbij de werkelijke motie
ven, die tot een besluit leiden, niet zijn te 
controleren. Als een sollicitant wordt ge
weigerd op grond van diens sekse of bur
gerlijke staat, is het heel gemakkelijk dit 
werkelijke motief te verzwijgen en de kan
didaat af te wijzen op grond van een zoge
naamd gebrek aan ervaring of iets derge
lijks. Een wettelijke bepaling als voorge
steld leidt dan tot hypocriet gedrag en 
daarmee tot het ontgaan van de bedoeling 
van de wetgever. Of met andere woorden: 
tot rechtsbederf. 

Daarom lijkt het mij van belang, dat het 
non-discriminatiebeginsel als richtingge
vend en opinievormend is opgenomen in 
de Grondwet, terwijl daarnaast in een ge
wone wet een zo groot mogelijk scala van 
concrete gedragingen (zoals loon, arbeids
omstandigheden, onderricht e.d.) wordt 
genoemd, waarin mogelijke discriminatie 
wordt verboden. Die verboden moet men 
dan ook hard maken anders neemt de bur
ger- 't is triest, maar waar - de wetgever 
niet au serieux. Dat risico mag hij bij de 
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behartiging van dit belangrijke beginsel 
niet ]open. 
Daarbij client ook het onderscheid tussen 
activiteiten van godsdienstige aard en acti
viteiten, die met het belijden geen of 
slechts een verwijderd verband vertonen, 
te worden geformaliseerd of op zijn minst 
uitgewerkt. Tmmers wij pretenderen toch 
steeds- of zoveel mogelijk - op grond van 
onze levensovertuiging te handelen. Dat 
is het uitgangspunt van het CDA. 
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door drs. R. F. M. Lubbers 

Drs. R. F. M. Lubbers is fractievoorzitter van het 
CDA in de Tweede Kamer. 

Spanning tussen de korte en 
lange termijn 

Steeds vaker hoort men in gesprekken over het sociaal-economisch beleid spreken 
over de gevaren van een korte-termijnbeleid en de noodzaak van een lange-termijn
beleid. 

Het begrip lange-termijnbeleid wordt 
daarbij nogal eens gekoppeld aan ge
zond economisch beleid; en korte-ter
mijnbeleid krijgt dan het predikaat sociaal, 
maar kortzichtig. Door deze tegenstelling 
dreigt achter de horizon te verdwijnen 
het gegeven dat er ook binnen de werking 
van de economie zelf traditionele afwe
gingen kunnen bestaan tussen korte en 
lange termijn; evenals dat binnen het so
ciale beleid het geval is. 
Bovendien werken dit soort te gemakke
lijke kwalificaties nogal eens verwarrend 
uit, waar het betreft de noodzaak te ko
men tot een goed samenhangend sociaal 
en economisch beleid. 
Dit artikel is een poging tot verbetering 
(van deze echte, maar soms ook schijnbare 
dilemma's.) 
De problematiek wordt geschetst aan de 
hand van een aantal 'capita selecta'. 
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1. Het beleid gericht op matiging 
Het inkomensmatigingsbeleid, nu een aan
tal jaren achtereen gevoerd, is redelijk 
succesvol geweest. Dit wordt aangetoond 
door de geleidelijk verbeterende con
currentiepositie ten opzichte van het bui
tenland. De in het verleden ontstane ach
terstand is voor een deel ingelopen. Resul
taat is een duidelijk overschot op de !open
de rekening van de betalingsbalans van 
13 miljard; dit roept de vraag op of deze 
politiek niet te ver is doorgeschoten. Nu 
moet vastgesteld worden dat dit overschot 
ook weer niet zo groot is, indien men de 
voor de ontwikkelingssamenwerking be
nodigde middelen in mindering brengt, en 
men zich realiseert dat wij een veel te laag 
investeringsniveau hebben. 
Dit laatste maakt echter duidelijk dat wij 
hier een dilemma hebben tussen korte en 
lange termijn. Op korte termijn betekent 
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inkomensmatiging vermindering van de 
vraag en dus meer werkloosheid, pas op 
langere termijn treedt herstei op via de 
stijgende export. En pas daarna vertaien 
deze stijgende exporten zich in investe
ringen. Het herstel kost tijd. De richting 
van dit beleid wordt zelden aangevochten. 
Blijft de vraag naar de intensiteit. Dit is 
een relevante vraag want er is spanning 
tussen de directe koopkrachtafname en de 
met vertraging daarvoor in de plaats ko
mende export en expansie. In het regeer
akkoord is dit echter dilemma als volgt 
doorgehakt: bij een vrijwel gestabiliseerde 
belasting- en premiedruk, een loonontwik
keling, die gekenmerkt wordt door een 
negatieve loonruimte van -I %, bij een 
incidenteel (promoties e.d.) van 2 %. Al
dus blijft de loonontwikkeling, van + 1 % 
voor prijscompensatie, initieel (algemene 
loonrondes) en incidenteel tesamen duide
lijk achter bij de produktiviteitsontwik
keling, zonder dat zichtbaar sprake is van 
een rigoureuze bestedingsbeperking. 
Denkt men nu in termen van korte- versus 
lange-termijnbeleid, dan is intussen mar
kant dat liefst 2 % per jaar gereserveerd 
is voor zgn. incidenteel; dus ten behoeve 
van de aanpassing van beloningsverhou
dingen nodig in verband met het functio
neren van de arbeidsmarkt. De korte
termijn-doelstelling van de maximale ma
tiging treedt hier dus terug, ten behoeve 
van het 1ange-termijn-rendement van 
betere arbeidsmarktverhoudingen. 

2. De omvang van de collectieve sector 
Hoe succesvoi het matigingsbeleid gericht 
op de versterking van de internationaie 
positie van onze economic is, blijkt uit het 
feit dat een fors overschot op de Iopende 
rekening bereikt wordt, ondanks het grote 
tekort van de collectieve sector zoals dat 
blijkt uit het financieringstekort. Een fors 
spaaroverschot van onze economie als 
geheel, bij een zo groot tekort van de col
lectieve sector, is uitzonderlijk. Het is een 
triest bewijs van de mate waarin sanering 
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piaats vindt, en tegeiijkertijd vrijwel iedere 
expansie in de marktsector ontbreekt. 
Waarom dan geen expanderende collec
tieve sector om de vraag op te stuwen? 
Op de korte termijn lijkt dit aantrekkelijk; 
gemeten naar de lange-termijn-effecten 
echter niet. De overheid moet dit immers 
6f financieren uit hogere belastingen, die 
ofwel de koopkracht van de burger verder 
aantasten 6f de arbeidskosten omhoog 
drijven, of financieren uit een groter te
kort, wat een opdrijven van de rente be
tekent met aile slechte effecten voor de 
economie vandien. 
Aan deze argumenten hebben De Galan 
en Halberstadt terecht toegevoegd dat de 
collectieve sector in absolute zin zo groat 
en zwaardrukkend is geworden dat aileen 
om die reden ai geen verdere groei mag 
plaatsvinden; dit op straffe van de groei 
van het zwarte circuit en nog meer ont
moediging in de particuliere sector. 
Daarom is ook hier een lange-termijnbe
leid gericht op vermindering van het finan
cieringstekort ingezet. Over de richting 
weer geen dispuut; wei een dilemma over 
de intensiteit. Daarom is ook op dit punt 
in het regeerakkoord, althans voor de 
eerste twee jaar een knoop doorgehakt. 
Ook hier een gedoseerde keus voor Iange
termijnbeleid. Met in 1982 en in 1983 
steeds 1 % vermindering werd ook hier 
een gedoseerde kans ten gunste van een 
lange-termijnbeleid gedaan. lntussen zit 
er wei een 'haar in de soep'. Deze is gele
gen in de renteontwikkeling. Modelmatig 
behoort deze bij het ingezette beleid te 
gaan dalen. Er is alles aan gelegen dit in
derdaad te bereiken. 

3. De rente-ontwikkeling 
De ontwikkeling van de rente is in hoge 
mate een internationaal fenomeen. De 
hoge rente is deels een gevolg van een pure 
marktontwikkeling, nameiijk tekortschie
tende besparingen, deeis een gevolg van 
een bewuste monetaire politiek. De ratio 
van deze politiek was de consumptie af te 
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remmen en hogere besparingen uit te Iok
ken. Zeker in Ianden als de V.S., waar 
directe vraagbeheersing buitengewoon 
moeilijk is, en het veel kopen op afbetaling 
de omvang van de consumptie gevoeliger 
maakt voor de rentestand, is aan deze po
litick enige rationaliteit niet te ontzeggen. 
Minder huizen, minder duurzame con
sumptiegoederen en meer geld voor inves
teringen. Een mooi verhaal wat met een 
verwijzing naar het verschil tussen korte
en lange-termijn-effecten nog steeds ge
houden wordt. 
Hier is echter reden tot scepsis. Het ver
haal kan kloppen. Het is echter ook mo
gelijk, en waarschijnlijk, dat de hoge rente 
zorg draagt voor zo'n snelle afbraak, dat 
de spaartekorten juist oplopen. Allereerst 
bij de overheid die geconfronteerd wordt 
met minder belastinginkomsten en hogere 
uitkeringen, maar ook nog bij de burgers 
die bij krimpende inkomens hun bespa
ringen zelfs bij hoge rentes slechts moei
zaam kunnen verhogen. Een negatieve ba
lans van dat alles betekent dan een poli
tick 'die zichzelf verslaat'. Produktie en 
investeringen blijven dan dalen. Wij heb
ben hier met een buitengewoon ernstig 
probleem te doen. 
Er zijn goede argumenten voor een mati
gingsbeleid gericht op winstherstel en een 
overheid die zich intoomt, maar daarbij 
hoort dan wel een ruime geld- en krediet
politiek. Naar mijn schatting wordt hier 
de deugdzaamheid van de lange-termijn
politiek ten onrechte ingeroepen om een 
verkeerd beleid te verdedigen. Wat de 
Marshall-hulp in Europa opbouwde, dreigt 
de hoge rente-politick van de Verenigde 
Staten nu af te breken. Of anders gezegd: 
waar gaat sanering in zinloze afbraak 
over? De te hoge rentes betekenen immers 
geen sanering, maar verstikking van een 
bedrijfsleven, waardoor nog slechts weinig 
investeringen uitvoerbaar zijn, en waar
door schuldsanering voorop staat. Een 
sanering die de overheid weer zal vergro
ten. 
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4. De investeringen 
Een structured beleid gericht op herstel 
van investeringen wordt ernstig belem
merd en door de stagnatie in produktie 
en afzet en door de hoge rentestanden. 
Het eerste is een onvermijdelijk bij-effect 
van saneringen die moeten leiden tot een 
zeker winstherstel. Het tweede behoort on
der scherpe kritiek te staan. Naast de te 
lage rendementen is cr ook nog het pro
bleem van het te kleine aandeel van het 
eigen vermogen in het totaal vermogen. 
lndien het effect van en matiging en be
perking collectieve sector, en te hoge ren
testanden leidt tot een ruimte voor reflatie 
(dit is een bestedingsimpuls om tot betere 
benutting van aanwezige produktie-capa
citeiten te komen), dan zal deze aange
wend moeten worden voor een zgn. 'bloed
transfusie' ten gunste van een versterking 
van het eigen vermogen; dus versterking 
van de kapitaalbasis van ondernemingen, 
die niet gecompenseerd wordt in additio
nele ombuigingen. Of er ruimte is voor 
zulk een reflatie laat zich overigens moei
lijk berekenen. Zegt men nu dat deze er 
niet is, dan kan men op den duur best ge
lijk krijgen, want het te lang uitblijven 
van zulk een reflatoir beleid, kan de basis 
van onze produktiecapaciteit zodanig 
verder doen afkalven, dat de vermindering 
van de capaciteit als het ware geconsoli
deerd wordt en dan is het te laat; de ruim
te voor reflatie is dan verbruikt. 
Bij de investeringen Iaten zich ook enkele 
politieke vragen stellen. In welke mate 
moet de overheid inspringen, als de markt
sector zelf het af laat weten? De commis
sie-Wagner heeft met deze vraag gewor
steld. Antwoord moet zijn dat de overheid 
zo min mogelijk zelf aan het investeren 
moet slaan, onder het motto schoenmaker 
blijf bij je leest. Er is wei alle aanleiding 
het voorwaardenscheppend beleid te ver
beteren (procedures!), de energie-investe
ringen te stimuleren, resp. te realiseren 
daar waar het overheidsbedrijven betreft. 
Ten onzent komt daar de 14 miljard bij, 
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die Shell en Esso zullen invcsteren. Al met 
al genoeg werk aan de winkel. 
De tweede vraag is: in welke mate moet 
de overheid de kunstmatig hoge rente 
compenseren en zo investeringen sneller 
doen plaatsvinden. Hier doet zich weer 
een afweging voor. Tot waar is de sanering 
een gocde zaak, waar past correctie ten
einde afbraak te voorkomen. Het is moei
lijk hier de goede grenzen te trekken. 
Toch zou het wel eens zo kunnen zijn dat 
met name het stimuleren van nieuwe 
expansies, lees: investeringen, rationeel 
kan zijn. Een zgn. korte-termijnpolitiek 
van rente-subsidies (vgl. het nieuwe instru
ment van de winstdelende laagrentende 
leningen) is dan rationeler dan het pure 
lange-termi j n -denken. 

5. Protectionisme 
Een altijd weer terugkerende gevaarlijke 
vorm van kortebaan-politiek vormt het 
protectionisme. Met name in de Franse 
economische politick steekt het zijn kop 
weer op. De nadelen daarvan zijn bewijs
baar groter dan de voordelen. Natuurlijk 
kan het zinvol zijn middels overheidsbe
stedingen en met name de planning daar
van, bepaalde sleutelsectoren een soort 
'take-off' mee te geven, maar dat is de uit
zondering die de regel bevestigt. 
De tussenconclusie van dit alles moet zijn, 
dat het economisch herstel in hoge mate 
een zaak van sanering is die zijn tijd moet 
hebben. Deze noodzaak heeft alles te rna
ken met de oorzaken van de recessie en 
de tijd, die het kost de vertrouwenscrisis 
in rendementen te herstellen. Een en ander 
vergt een hard beleid. Dat harde beleid is 
in zijn betekenis voor de werkgelegenheid 
op lange termijn intussen een sociaal be
leid. Laat ons ook bij het sociaal beleid 
meer zicht krijgen op de verhouding tussen 
korte en lange termijn middels de voort
zetting van onze capita selecta. 

6. De instroom van arbeidsongeschikten 
Jarenlang is de produktiviteit in Neder
land nogal kunstmatig gestegen door de 
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uitstoot van grote groepen mensen die 
iets mankeerden. Daar waar sanering nodig 
was, werd de WAO misbruikt. Maar was 
de betrokkene eenmaal WAO'er gewor
den, dan kwam hij elders niet meer aan de 
slag en zo versmalde de produktieve basis 
van onze samenleving. Daar bovenop 
kwam dan nog de stijgende premielast 
die andermaal in de vorm van arbeids
kosten de produktieve basis van onze 
economic deed inkrimpen. Deze ontwik
kelingen met de W AO leken enige tijd 
economisch en sociaal profijtelijk, maar in 
feite was het korte-termijnbeleid in optima 
forma. 
Ook sociaal was het zo aan de kant zetten 
van arbeidsongeschikten slecht beleid. De 
weg terug is nu een moeilijke. Niet in de 
laatste plaats omdat het in bedrijven en 
instellingen (incl. de overheid) houden 
van (kwartaire) arbeidsongeschikten nu 
ontmoedigd wordt door het tekort aan ar
beidsplaatsen. Toch moet het lange-ter
mijnbeleid hier de doorslag geven, zelfs 
als de produktiviteit van kandidaten voor 
de W AO lager is, zelfs als een deel van de 
zich nu aandienende W AO-gevallen opge
vangen moet worden in deeltijdbanen, 
zelfs dan is het en economisch en sociaal 
structureel beter de instroom in de arbeids
ongeschiktheid fors af te remmen. 

7. De beloni.ngsverhoudingen en oplei-
dingsstructuur 

Een aanzienlijk aantal gastarbeiders leeft 
en werkt in ons land. Nakaarten heeft geen 
zin; velen van hen hebben inmiddels met 
hun gezin een wellicht blijvende plaats 
in onze samenleving gevonden. Toch mag 
en moet ook nu nog vastgesteld worden 
dat de komst van zovele gastarbeiders 
nauw samenhangt met het onvermogen 
salarissen voor bepaalde soorten werk 
tijdig te verhogen en met de te lage waar
dering voor technisch uitvoerend werk in 
algemene zin. Ook dit is een vorm van 
korte-termijnbeleid in het verleden, die de 
nodige problemen heeft geschapen. Dat 
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ligt nu achter ons, maar er is wei aile 
reden juist in deze recessie te werken aan 
een bijbuiging van ons onderwijs, zodanig 
dat het aantal kanslozen onder onze jonge
ren weer vermindert en dat opleidingen in 
vakmanschap en uitoefeningen van relatief 
eenvoudige uitvoerende beroepen weer 
meer gewaardeerd worden. Een jongen of 
meisje op school tot zgn. maatschappelijke 
weerbaarheid op te voeden is weinig zin
vol als men hem of haar mentaal en qua 
oefening en scholing te weinig uitrust om 
kans op werk te hebben. Vandaar bijv. 
het belang van kort middelbaar beroeps
onderwijs (KMBO). 

8. De grenzen van de verzorgingsstaat 
Na de eerste opbouw van de sociale voor
zieningen zijn wij de laatste 20 jaar v66r 
de recessie bij de toedeling van de welvaart 
steeds meer de weg opgegaan bij twijfel
gevallen de sociale voorziening ruimer te 
bemeten. Voor wat betreft de waardering 
van het stelsel heeft dat in de samenleving 
geleid tot een gemengde reactie. Enerzijds 
veel waardering voor dit stelsel waarvan 
men goed en terecht aanvoelt dat het de 
zwakke beschermt; dat vraagt om behoud. 
Anderzijds veel kritiek daar waar men ge
irriteerd raakt over de thuisblijvende buur
man, de erbij werkende uitkeringstrekker 
en het gezin dat 'gevoed 'door enkele uit
keringen het veel breder heeft dan het op
groeiende gezin met slechts een kostwin
ner. Vanuit deze gemengde ervaringen 
dient zich ook de vormgeving van de 
noodzakelijke bijstellingen aan. Draag
krachtelementen, maar dan echte draag
kracht, zullen daarbij een grate rol spelen. 
De verbreding van sociale verzekeringen 
naar sociale voorzieningen, naar welzijns
werk is bij de toedeling van de welvaart 
in de loop der jaren indrukwekkend ge
weest. Bij de jongste algemene politieke 
beschouwingen is zowel door CDA als 
PvdA veel aandacht gegeven aan de vraag 
of meer zorg wei altijd meer welzijn be
tekent. Te vergaande welzijnszorg demoti-
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veert burgers en samenleving. Te vee! wel
zijn door de overheid brengt een minder 
zorgzame samenleving met zich. Bij de 
ontwikkeling van de welzijnsstaat blijkt 
inmiddels dat deze uitlatingen een belang
rijk taboe doorbreken. Het is nog niet 
zoveel jaren geleden dat men op sociale 
academies kon horen dat vrijwilligerswerk 
uit de boze was. Nu lijkt de weg vrij naar 
een hergroepering om eigen zorg en zorg 
in eigen kring daar waar mogelijk, aan
gevuld met vrijwilligerswerk en dan pas 
tenslotte waar nodig professionele krach
ten. Het 'project' herorientatie welzijns
en voorzieningenbeleid is beslist niet aileen 
door budgettaire problemen ingegeven, 
maar heeft een betekenis in zich als het 
gaat om het meer weerbaar maken van de 
burger en de samenleving zelf. 
Ook hier echter vergt het durven mikken 
op het meer weerbaar maken van de bur
ger en de samenleving zelf moed. Het kost 
namelijk visie en tijd. Ook hier lange-ter
mijnvoordelen tegenover pijn op korte 
termijn. 

9. De zeven magere jaren 
Van de traditionele doelscdlingen van het 
sociaal-economisch beleid laat de werk
gelegenheid het het meest afweten. De 
internationale recessie betekent stagnatie 
en afkalving. Daar komen bijzondere Ne
derlandse problemen bij. Uitgerekend nu 
in het 'dal' een grater arbeidsaanbod dan 
in de jaren van groei, met als voornaamste 
pikante oorzaak dat de democratisering 
in de vorm van het Ianger naar school 
gaan geleidelijk uitgewerkt is. Vervolgens 
te onzent 'windfall profits' uit aardgas die 
wei welvaart maar geen werkgelegenheid 
betekenen en zo de schrijnende tegenstel
ling tussen wat wij op deze twee terreinen 
presteren, vergroten. Dan een sociale ze
kerheid en overheid die grenzen bereikt 
hebben; grenzen waar buiten het functio
neren van een gemengde economische orde 
rechtstreeks in gevaar komt. Denk bijvoor
beeld ook aan de vicieuze cirkel die de 
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groei van de 'grijze sector' voor de over
heidsfinancicn betekent; hogere premies, 
meer grijze sector, hogere premies, etc. 
Problemen te over. 
Toch moet het mogelijk zijn met een dege
lijk structuurbeleid impasses te doorbre
ken. Dat gaat wei tijd kosten. Dat geldt 
voor ons eigen land. Dat wordt temeer 
duidelijk als men de internationale samen
hangen in het oog houdt. Nude economi
sche winter is ingevallen, nu na de zeven 
vette, de zeven magere jaren volgen, gaat 
het lang duren, voordat de sanering en de 
processen gericht op herstel in termen van 
werkgelegenheid weer voldoende zoden 
aan de dijk zetten. 
De verbetering van de verhouding tussen 
opbrengsten en kosten voor de bedrijven 
is een lange weg, temeer waar de kosten
besparingen in zichzelf een bestedingsbe
perkend effect meedragen. Datzelfde geldt 
voor de verschuiving van consumeren naar 
investeren. Minder consumeren betekent 
immers in eerste instantie ook minder 
afzetmogelijkheden. Het is daarom dat 
hierboven voor zo'n ruime monetaire poli
tick gepleit werd, nu de recessie zo fors 
doorzet. Daarom ook is het voorwaarden
scheppend beleid zo belangrijk. Daar gaat 
het om een klimaat dat activiteiten uitlokt. 
Dat vergt een andere mentaliteit en ander 
beleid als het gaat om zaken als procedu
res, vergunningen en het bevorderen van 
vernieuwingen. Dit voorwaardenschep
pend beleid betekent verbetering zonder 
koopkrachtuitval en de effectiviteit van 
dat soort beleid is daarom dubbel zo 
groat. 
Nogmaals, met een samenhangend beleid 
is de economische structuur te versterken 
en zo geleidelijk de werkgelegenheid weer 
te verbeteren. Maar het is wei een lange 
weg. De oorzaken van de crisis zijn fun
damenteel; het gaat om lange-termijnpro
cessen; de weg omhoog zal niet korter zijn. 
Daarom kan de vraag gesteld worden: 
wat doen wij in de tussentijd? Wat doen 
wij in de magere jaren? Wat doen wij in 
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de economische winter? 
Op de eerste plaats het structurele beleid. 
Uiteindelijk is dat voorwaarde voor be
houd van welvaart en werkgelegenheid. 
Daarmee is het ook sociaal beleid. Intus
sen kunnen wij echter niet berusten in het 
zonder werk(zaamheden) zijn van zovele 
honderdduizenden, met name jongeren. 
Ook dat vraagt om een beleid. Men noemt 
dat wel korte-termijnbeleid. Het zij zo, 
maar daarom is het niet van minder be
tekenis. Sociaal en politick is het van de 
hoogste betekenis. Zander dat 'verschrom
pelt' onze samenleving tot onaanvaara
bare apathie en perspectiefloosheid of zij 
'explodeert' in een massaal protest dat om 
een nieuwe orde zal gaan roepen. 

Het woord samenleving spreekt in zichzelf 
al van een wezenlijke politieke verant
woordelijkheid. Bij de organisatie van dit 
samen-leven, gericht op een zinvolle taak
vervulling door iedereen, stuiten wij op 
een aantal handicaps. Ten eerste zitten wij 
opgescheept met een veel te scherpe schei
ding tussen werken en niet werken, waarbij 
het begrip werken gereduceerd is tot be
taald werken. De 'betaling van het werk' 
is zowel een kapitalistisch als een socialis
tisch ordeningsbeginsel; loon naar werken 
heeft inderdaad een dubbele betekenis. 
Het organiseert de arbeid, ardent de ar
beidsverdeling en beschermt tegelijk de 
werkende tegen 'uitbuiting, resp. onderbe
taling'. Wij zijn zo gewend aan de gemeng
de, vrije economische orde dat wij deze 
zaken wei eens over het hoofd zien. Be
grippen als vrijwilligerswerk, zinvolle niet 
betaalde arbeid, plicht tot zorg en zich 
inzetten buiten de arbeidsverhouding ver
warren ons. Daarvoor is het organisatie
principe van de gemengde economische 
orde niet toereikend. 
Onze samenleving is zo 'ge-economiseerd' 
- steeds meer werkzaamheden in de samen
leving in de vorm van betaalde arbeid -
dat wij slecht weg kunnen met arbeid 
buiten de economic. Ten tweede zijn wij zo 
gewend aan volledige werkgelegenheid dat 
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spanningen tussen de vrijheid van burgers 
en verplichtingen van burgers in een an
dere situatie dan die van volledige werk
gelegenheid naar de achtergrond zijn ge
drongen. De vrijheid komt bij volledige 
werkgelegenheid aan zijn trekken in een 
keus tussen werken en niet-werken. Bij 
werken aanvaaardt men verplichting tot 
arbeid, tot inzet. Bij niet-werken is die 
verplichting er niet. De economische 
dwang achter de keus hindert ons niet. 
Redelijk loon en redelijke omstandigheden 
bij het werken maken het systeem sluitend. 
In dat model, in die situatie is de 'inko
mensderver', een van betaalde arbeid afge
leid begrip, slechts een marginaal ver
schijnsel. De verplichting die hier met het 
inkomen correspondeert beperkt zich tot 
beschikbaarheid voor (passend) betaald 
werk. Deze balans van vrijheid en ver
plichtingen, resp. inkomen en verplich
tingen werkt natuurlijk niet meer als de 
volledige werkgelegenheid volstrekt tekort 
schiet. Een visie op wat dan moet gebeu
ren, ontbreekt. Minder inkomen of meer 
resp. andere verplichtingen voor de niet
werkende? Onder welke 'voorwaarden en 
condities' burgers in grote aantallen en 
structured inkomensdervend zijn, is een 
nieuw vraagstuk - wij weten er nog geen 
raad mee. 
Ten derde: als wij iets gaan organiseren 
om toch bij hoge werkloosheid ook samen 
te Ieven in die zin dat ieder zijn bezigheden 
heeft, dan zitten daar toch weer aspecten 
aan die de economie raken. Als wij werk
loze bouwvakkers huizen Iaten bouwen, 
raakt dat de economie. Het kost geld en 
raakt de markteconomie. Door deze ta
boes heen zullen wij toch de zaak moeten 
organiseren; een samenleving van burgers 
die hun werkzaamheden hebben. Dat is 
primair een sociaal-maatschappelijke op
gave. 
Naar mijn oordeel wordt deze opgave 
teveel 'dooreen gehusseld' met het econo
mische structuurbeleid, gericht op herstel 
van economie en van de werkgelegenheid 
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in de marktsector (welke op haar beurt 
dan weer draagvlak is voor de kwartaire 
sector). Misschien moeten wij bij werk
zaamheden van uitkeringstrekkers wei van 
de vijfde sector gaan spreken. Natuurlijk 
zijn er raakvlakken en zowel de 'economi
sche' als de 'para-economische' werkge
legenheidsaanpak zijn onderdelen van een 
sanmenhangende politieke inspanning. 
T och is het goed te onderscheiden. 
Naast markt- en kwartaire sector gaat het 
dan om de organisatie van de werkzaam
heden van hen die aangewezen zijn op een 
'inkomensdervingsuitkering'. Wil de 'in
schakeling' van hen in aangepaste werk
zaamheden betaalbaar zijn en de organi
satieprincipes van de economie een daarop 
steunende kwartaire sector niet verstoren, 
dan moet de betaling voor werkzaamhe
den in feite de uitkering zelve zijn. Die 
constatering zegt niet aileen iets over het 
'betalingsniveau' voor de werkzaamheden, 
maar ook over het karakter van de werk
zaamheden. Deze moeten zodanig zijn dat 
zij markt- evenals kwartaire sector niet 
desorganiseren. Zij mogen resp. moeten 
daaraan wel complementair zijn. 
Het ligt in de rede rekening te houden met 
de omstandigheden van betrokkenen. Het 
maakt veel uit of de werkzaamheid voor
portaal is naar 'gewoon betaald werk' in 
markt- of kwartaire sector, of dat het 
structured een bezigheid (in de vijfde 
sector) is, als een eigen bijdrage ten be
hoeve van de gemeenschappelijke inzet in 
de samenleving. 
Ruw gesproken zal het voor de doorsnee
jongere moeten gaan om de voorportaal
functie, en voor vele ouderen om de 'pro
cleo' inzet. Stages, aanvullende opleidin
gen, in en buiten bedrijf, al of niet aange
vuld met maatschappelijk nuttig werk 
toegesneden op jeugdigen, aan de ene kant 
van het spectrum, vrijwilligerswerk van de 
oudere werklozen aan de andere kant. 
Wij staan hier voor een enorme organisa
torische opgave. Natuurlijk, al jaren be
staan er een aantal regelingen. Maar de 
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schaal van wat nodig is, is met een klap 
enorm vergroot. Bovendien kan met be
trekking tot de jongeren de vraag gesteld 
worden of verplichtende elementen, drang 
om uit de mogelijkheden iets te kiezen niet 
geboden zijn. 
Het ligt in de rede een deel van de oplos
sing te vinden in de verdeling van de ar
beid. Dat deeltijd daarbij met name voor 
de instromende jongeren meer voor de 
hand ligt dan algemene arbeidstijdverkor
ting is elders uiteengezet. lntussen bete
kent deeltijdarbeid andermaal een forse 
organisatorische opgave. De overheid be
hoort daar een voorbeeldfunctie te geven, 
maar in bedrijven zouden directie en on
dernemingsraden elkaar ook moeten be
loven dit systematisch en planmatig te be
vorderen. Het is een even grote sociale 
plicht als de bevordering van de veiligheid 
in het bedrijf in het verleden. 
Lost de organisatie van werkzaamheden 
van en voor hen, die Ieven van de (inko
mensdervings)uitkeringen onze economi
sche problemen in termen van produktie 
en werkgelegenheid in markt- en kwartaire 
sector op? Neen. En datzelfde geldt voor 
deeltijdarbeid en dergelijke. 
Maar dat is ook niet de goede vraagstel
ling. Men zou moeten vragen: Frustreert 
dit (korte termijn)-beleid het (lange) eco
nomische structuurbeleid? Naar mijn oor
deel hoeft dit, als men een aantal struc
turele organisatorische regels in acht 
neemt, niet te gebeuren. En daar waar er 
enige spanning is tussen dit beleid en het 
economisch structuurbeleid, realisere men 
zich wei dat de schadelijke effecten van 
de scherpe verdeling tussen actieven en 
inactieven, de perspectiefloosheid van de 
jeugd ook wei eens enorm kunnen blijken. 
Anders gezegd: het de ogen sluiten voor 
de noodzaak in de economische winter 
complementair aan de economie een so
ciaal beleid te voeren, gericht op inscha
keling in zinvolle werkzaamheden, zal wel
licht blijken een voorbeeld van korte
termijndenken te zijn, omdat men de 
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lange-termijnkosten van de maatschappe
lijke ontwrichting onderschat. 

10. De opgave voor de politiek 
De politiek staat voor een zware opgave. 
Het harde beleid dat economisch en so
ciaal vereist is, vraagt om een krachtige 
parlementaire democratie, die de moed 
heeft ook bij ontbreken van consensus in 
de samenleving onontkoombare maatre
gelen door te zetten. De tijd van het zin
loos wikken, wegen, passen en meten is 
ons niet meer gegeven. 
Tegelijk is een maatschappelijk bondge
nootschap dringend nodig om weer te ko
men tot een nieuw elan. Dat geldt de 
ondernemingszin en het investeren even
zeer, als de verdeling van de arbeid en het 
meer kansen geven aan jongeren. J a ook 
in de verzorgingsstaat vraagt de terugtre
dende overheid om meer zorgzame bur
gers, resp. samenwerking van burgers in 
wat voor verbanden ook. 
Dat alles nu vraagt om gespreide verant
woordelijkheid. En gespreide verantwoor
woordelijkheid vraagt om ruimte en kan
sen. 
Een krachtige politiek die de moed heeft 
besluiten te nemen en tegelijk een politiek 
die zich bewust is van de noodzaak van 
een nieuw elan in een sarnenleving met 
gespreide verantwoordelijkheid. Een di
lemma, neen een opgave, een apart artikel 
waard. 
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Het IKV In woord en daad 

Inleiding 

Wanneer op het ogenblik in Nederland gesproken wordt over vragen van vrede en 
veiligheid, komen steevast de naam en de ideeen van het Interkerkelijk Vredesberaad 
ter sprake. Zijn leuze 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Neder
land' is daarin een centraal thema geworden. 

Met name binnen een partij als het CDA 
is het aanleiding geweest tot veel discussie. 
V elen zijn onzeker geworden of de kerken 
zich wel zo nauw moeten verstrengelen 
met de politiek. Aan de andere kant lijkt 
het onbegrijpelijk dat een christelijke partij 
zich kan verzoenen met een constante be
dreiging van Gods schepping en waarom 
zij er niet radicaal afstand van wil doen. 
Meermalen wordt er dan ook op aange
drongen opnieuw in open contact te treden 
met het IKV, omdat verantwoorde besluit
vorming alleen tot stand kan komen na 
eerlijke en diepgaande weging van de ver
schillende standpunten. 

In dit artikel heb ik geprobeerd de hoofd
lijnen van de gedachtenwereld van het 
IKV in onderlinge samenhang bijeen te 
brengen. Het debat tussen vredesbeweging 
en partij is gebaat bij goede en fundamen
tele beschouwingen die de verschillende 
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vraagstukken in hun onderlinge verband 
bezien. Hiervoor een handvat te bieden is 
het oogmerk geweest van deze studie. 

Geschiedenis en organisatie 
Orienterende fase. 1966-1977 
Eind 1966 werd door Pax Christi - de 
vredesorganisatie van de Rooms-Katho
lieke Kerk -, de Nederlandse Hervormde 
Kerk en het deputaatschap ter bestudering 
van het oorlogsvraagstuk binnen de Ge
reformeerde Kerken het Interkerkelijk 
Vredesberaad opgericht. Het kreeg alsop
dracht mee 'om op basis van het Evangelie 
en onder eigen verantwoordelijkheid: 

a. de problemen van oorlog en vrede te 
bestuderen; 

b. inzake deze problemen 
- binnen de kerken voorlichting te geven 
en een proces van bewustwording te sti
muleren; 
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- ge1nteresseerden passende actie aan te 
bevelen; 
- het gesprek met de overheid en andere 
beleidskaders in de samenleving te voeren; 
- de beleidsorganen der kerken te helpen 
bij hun positiekeuze.' 1 

Binnen enkele jaren groeide het uit tot een 
samenwerkingsverband van negen kerken: 
de drie genoemden plus de Doopsgezinde 
Broederschap, de Evangelische Broeder
gemeente, het Genootschap der Vrienden 
(Quakers), de Evangelisch-Lutherse Kerk, 
de Oud-Katholieke Kerk en de Remon
strantse Broederschap. Deze kerken sturen 
hun vertegenwoordigers (22) naar het Be
raad, waarin het algemene beleid wordt 
vastgesteld. De beleidsvoorbereiding en 
uitvoering, evenals het onderhouden van 
externe contacten gebeurt door het Secre
tariaat. V olgens de bundel 'Tien jaar 
TKV' 2 heeft men zich vooral op de vol
gende thema's gericht: 
- mensen leren hoe zij op politieke effec
tieve wijze bezig kunnen zijn, 
- de vredesproblematiek, zowel gezien in 
het kader van de bewapeningswedloop als 
van de onderontwikkelingspolitiek, 
- de fundamentele afwijzing van de vrede 
door afschrikking. 

In deze periode was het IKV nog veel 
meer een echt 'beraad' dan nu, in die zin, 
dat de individuele ]eden aan de uitgangs
punten nog verschillende consequenties 
konden verbinden. Zo kon prof. Kooij
mans (destijds voorzitter van het IKV) in 
1968 nog zeggen: 'De kerken mogen niet 
nalaten vanuit hun pcrspectief hun stem 
te Iaten horen. Niet formuleren van poli
tieke standpunten, maar veeleer getuigen 
van de noodzaak om te komen tot een 
nieuwe mentaliteit' s. Of secretaris Ter 
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Laak: 'Ret vredeswerk leent zich bij uit
stek voor polarisatie. Daar passen we voor 
op. We willen niet voor het karretje ge
spannen worden van een politieke partij' 4• 

Dat nam niet weg dat het IKV meende 
een soort voorhoederol in de kerken te 
moeten vervullen en dat conflicten niet 
moesten worden vermeden. Dit blijkt bij
voorbeeld al uit de onderwerpen die men 
koos voor de jaarlijkse vredesweken (bijv. 
'Geen spreiding van kernwapens, wei 
spreiding van welvaart' - '67, 'Vrede. Met 
aile geweld?' '71, etc.), hoogtepunten van 
het IKV-jaar. Gezien de stellingen die 
men innam, of groepen waarmee men sa
menwerkte (zoals Amnesty International, 
Boycot Outspan-actie of het Angola Co
mite) werd het IKV toch wei in de pro
gressieve hoek gezet. 
Onderwijl ging de wapenwedloop onver
minderd voort en nam het scepticisme 
over de tot nu toe gebruikte methoden om 
hierin verandering te brengen toe. Als 
oorzaak zag men vooral de vrijblijvend
heid van de tot dan toe verrichte werk
zaamheden. Na een winter brainstormen 
('76-'77) kwam men tot de conclusie dat 
de discussie te algemeen was, tot niets 
verplichtend, te specialistisch ('van des
kundigen voor deskundigen') en met te 
weinig plaats voor emotie s. 

Actiefase. 1977 
Het voorgaande in overweging genomen 
hebbende koos men voor een actie met 
een duidelijk politick doel: verwijdering 
van de kernwapens van Nederlands grond
gebied. Geformuleerd in een kernachtige 
slogan, voor iedereen begrijpbaar en poli
tick toepasbaar: 'Help de kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen uit Nederland'. 
De organisatie moest worden omgevormd 

1 Tien Jaar IKV. Pubiikatie t.g.v. Vredesweek 1977, biz. 1. 
2 Idem, biz. 8. 

'1 Eiseviers Weekbiad, 13 sept. 1968. 
4 Voikskrant, 19 aug. 1972. 
5 zie: Vredeskrant 1977, biz. 4. 
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tot een professioneel actiecentrum: 
- Het secretariaat, o.l.v. Mient Jan Faber, 
groeide uit tot zeven vaste medewerkers, 
drie dienstweigeraars en een wisselend 
aantal vrijwilligers. Het werd een full-time 
zenuwcentrum van de campagne. 
- Er werden werkgroepen gevormd, die 
adviserende taken toebedeeld kregen met 
betrekking tot een deelaspect van de actie. 
Er zijn er vijf, namelijk 'Vredesweek', 
'Kerken', 'Politieke Actie', 'Begeleiding 
Kernen' en 'Internationaal'. 
- Het Beraad blijft dezelfde functie ver
vullen als vertegenwoordigend orgaan van 
de kerken. Hier berust officieel de laatste 
verantwoordelijkheid. 
- Op lokaal niveau zijn de kernen in het 
Ieven geroepen, groepjes van grofweg twin
tig aanhangers, die zich middels hun hand
tekening binden tot actieve inzet ten be
hoeve van de campagne. Zij moesten zich 
in de eerste drie jaren na 1977 vooral rich
ten op respectievelijk de kerken, de poli
tiek en op contacten met het buitenland. 
Jnmiddels is het aantal kernen uitgegroeid 
tot ongeveer 400 en beloopt het aantal 
actieve deelnemers aan de campagne 
20.000. 
Hiernaast mag het IKV zich verheugen in 
indirecte ondersteuning van relaties met 
onder andere wetenschappelijke instituten 
(in Leiden, Groningen en Nijmegen), de 
media (IKON, Hervormd Nederland) en 
invloedrijke persoonlijkheden als Von 
Meyenfeldt of Stelling. 
Nag steeds nemen de Vredesweken een be
langrijke plaats in in de jaarlijkse activi
teitencyclus. Hun belang is echter relatief 
minder geworden door de toename van de 
werkzaamheden door het jaar heen. Op 
de praktische methoden waarvan het IKV 
zich bedient wil ik in hoofdstuk III nader 
terugkomen, nadat ik in hoofdstuk II heb 
getracht uiteen te zetten wat de achter
liggende gedachten zijn die achter de cam
pagne steken. 

II. Denkwereld 
Politieke achtergronden 
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Vooraan bij het JKV staat de politieke 
analyse van het kernwapenprobleem. De 
oorzaak daarvan moeten we zoeken in de 
koude oorlog. Het IKV ziet als oorzaken 
van de tegenstellingen tussen de groot
machten Amerika en Rusland: 
- De ideologische tegenstelling. De Wes
terse reactie op de Russische Revolutie 
was van het begin af aan al negatief ge
weest. Het communisme werd gevoeld als 
een directe bedreiging voor de Westerse 
maatschappij: voor de onopgeloste sociale 
kwestie, voor de kolonien, voor het chris
tendom (vanwege het athelstische karakter 
van het communisme). Bovendien leerde 
het marxisme-leninisme uiteindelijke we
reldverovering. Daarom was de samenwer
king tijdens de Tweede Wereldoorlog voor 
het Westen niet van harte en tijdelijk. 
Yolgens het IKV was dit beeld ongegrond; 
Stalin was een Realpolitiker, eerder uit op 
behartiging van concrete Russische be
langen dan op wereldverovering. 
- De machtsstrijd. Spanningen tussen 
Oost en West waren onvermijdelijk gezien 
de tegenstrijdige belangen: Rusland was 
in 25 jaar twee keer vanuit het Westen 
(Duitsland) binnengevallen en was daarom 
in 1945 uit op verzwakking van Duitsland 
en pro-Russische regeringen aan zijn gren
zen. Het is echter overdreven daaruit te 
concluderen dat dit een militaire bedrei
ging voor West- en Zuid-Europa beteken
de. Het was een daad van verdediging van 
Stalin, niet van agressie. Maar door een 
verkeerde interpretatie door het Westen 
hiervan (namelijk dat de Sowjet-Unie uit 
was op verovering van de wereldmacht) is 
de basis gelegd voor de toenemende span
ning tussen Oost en West. Waarvoor 'zon
der twijfel de V.S. en Engeland een zware 
verantwoordelijkheid dragen', want 'de 
geschiedenis leert ons dat de Sowjet-Unie 
ons nimmer militair bedreigde' 6. Vooral 

6 Het aangepaste antwoord. Po/itieke parrijen over veilighcidsvraagstukken. Uitgave lKV, 
Den Haag 1976, biz. 204. 
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de Amerikaanse politiek raakte meer en 
meer verstrikt in de ban van het anti
communisme. De atoombommen op Hiro
shima en Nagasaki waren dan ook bedoeld 
als demonstratie van macht tegenover de 
Sowjet-Unie. Militair gezien was het niet 
nodig die bommen te gooien. Japan was 
in feite al verslagen en bereid zich over te 
geven 7• En, met de Truman-doctrine als 
legitimatie, eigenden de V.S. zich ook het 
recht toe militair in te grijpen, overal waar 
hun belangen in het geding waren. 
- De wapenwedloop. Zo raakte Europa 
meer en meer verdeeld in twee machts
blokken, waarvan de westelijke een voor
sprong had in de vorm van de atoombom. 
Omdat Moskou probeerde de achterstand 
in te halen en Washington trachtte de 
voorsprong te behouden, raakten beide 
blokken verstrikt in een enorme wapen
wedloop. 
De specifieke spanningen van de koude 
oorlog zijn verminderd, toen de Sowjet
Unie haar achterstand had ingehaald en 
een globaal machtsevenwicht was bereikt. 
Maar de bewapeningsspiraal blijft zich 
voortzetten, want er is een andere zeer be
langrijke factor bijgekomen: 'de druk van 
economische, technologische en bureau
cratische belangen [ ... ]in het Westen (ver
sterkt door het kapitalistische systeem) 
maar in het Oostelijk blok evenzeer' s. En 
om de steeds grotere wapenvoorraden te 
rechtvaardigen, wordt een steeds ver
schrikkelijker beeld van de vijand gescha
pen, hetgeen weer moet leiden tot nog 
hogere defensie-inspanningen. 
Het is trouwens niet eens zeker of het 
machtsevenwicht een algemene oorlog 
heeft voorkomen. Zulks valt voor het IKV 

7 Idem, biz. 203. 

" Idem, biz. 20. 
0 Idem, biz. 17. 

63 

niet te bewijzen 9. Daarom is voortgaan op 
deze weg om meerdere redenen onaan
vaardbaar: 
- kernwapens kunnen onherstelbare scha
de aanrichten, hele beschavingen vernie
tigen; 
- het is maar de vraag of de mens in 
tijden van crisis in staat is rationeel en 
verantwoord met kernwapens om te gaan; 
- de kernbewapening brengt een nucleaire 
catastrofe automatisch dichterbij: er ko
men niet aileen steeds meer wapens, maar 
er worden nieuwe ontwikkeld die door hun 
betere toepasbaarheid een drempelverla
gend effect hebben; 
- zolang wij kernwapens hebben, leveren 
we Ianden als Israel of Pakistan een alibi 
om ze ook aan te schaffen. Daarmee wer
ken we proliferatie in de hand; 
- de verstarde verdeling van de wereld in 
twee blokken is een belemmering voor de 
Ianden van Oost en West om hun eigen 
politiek te voeren (El Salvador, Polen); 
- de geschiedenis toont aan dat onderhan
delen, met als doel tweezijdige ontwape
ning, geen succes heeft gehad. 
Vandaar dat het IKV de kernwapens de 
wereld uit wil hebben. Maar omdat 
iemand de eerste moet zijn, wil het een 
eenzijdige doorbraak in de bewapenings
spiraal, 'om te beginnen in Nederland'. 
Het IKV baseert zich hierbij op de zg. 
GRIT strategie van de Amerikaanse psy
choloog Osgood 10, maar heeft deze in de 
loop der jaren aangepast aan de actuele 
situatie. 
V olgend op de eerste stap zal in volgende 
fasen verder ontwapend moeten worden. 
Het beleid van de Nederlandse regering 
moet er dan ook op gericht zijn andere 

10 
Osgood ontwikkelde in de jaren zestig zijn strategic van de Gradual and Reciprocated 

Initiatives in Tension reduction, volgens welke een proces van wederzijdse ontwapeningsstappen 
in beweging gezet kan worden door eenzijdige initiatieven, die van vertrouwenwekkende aard 
moeten zijn en het evenwicht niet mogen verstoren. 
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Ianden tot hetzelfde te stimuleren. In de 
vorm van een krachtige en ondubbelzin
nige uitnodiging aan het Warschau-pact. 
In de vorm van steun aan vredesbewegin
gen in andere NAVO-landen. In de vorm 
van de opbouw van nieuwe coalities van 
Ianden die druk gaan uitoefenen op de 
grootmachten om tot daadwerkelijke ont
wapening over te gaan. 
Dat deze weg het risico inhoudt van even
tude opoffering van onze vrijheid aan 
druk van de USSR realiseert het IKV zich. 
Maar het prefereert dit hoven een alles
vernietigende kernoorlog. De kans op 
vreemde bezetting wordt evenwel niet zo 
groot geacht. V eeleer denk men aan een 
soort 'Finlandisering' als mogelijke con
cessie. 

Theologische achtergronden 
Het IKV gaat uit van de principaliteit van 
de politieke strategic; de theologie is 
vooral bedoeld tot bevestiging daarvan. 
Zij is dus niet uitgangspunt, maar 'afge
leide variabele'. Hier bouwt het IKV voort 
op in de jaren zestig gegroeide ontwikke
lingen binnen de kerken. 
In dat decennium ging men zich intensief 
met het kernwapenprobleem bezig houden. 
In 1962 aanvaardde de Hervormde Synode 
een rapport waarin de kernwapens werden 
veroordeeld als ongeschikt voor enige 
vorm van oorlogvoering. Paus Johannes 
XXIII noemde de wapenwedloop in zijn 
encycliek 'Pacem in Terris' in strijd met 
het gezond verstand en de zin voor mense
lijke waardigheid. Echter de veroordelin
gen betroffen eigenlijk aileen het gebruik 
van het kernwapen; niet het bezit. Even
min werd op eenzijdige ontwapening aan-
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gedrongen. 
Een andere relevante ontwikkeling is de 
in de jaren zestig opgekomen stroming in 
de theologie die zich steeds meer richtte op 
een politieke interpretatie van het Evan
gelic. In dit kader past bijvoorbeeld ook 
de Zuidamerikaanse bevrijdingstheologie. 
Je zou het IKV een combinatie van beide 
ontwikkelingen kunnen noemen, gezien 
zijn politieke uitleg van het Evangelic, de 
veroordeling van het kernwapen en het 
voorstellen van concrete politieke actie om 
crvan af te komen. 
Dit vanuit het besef dat het afschrikkings
evenwicht niets anders is dan een massale 
wederzijdse gijzeling, tegen welk principe 
ieder christen in opstand zou moeten ko
men. Wanneer men de bijbelse vrede als 
norm neemt en de vrede door machtseven
wicht daaraan toetst, moet het IKV con
cluderen dat doorgaan op deze marrier on
acceptabel is. Wederzijdse vernietiging, 
ook de paraatheid ertoe, is in regelrechte 
strijd met het Evangelic' 11 • Waarom? 
- De bedreiging van de schepping is een 
grater kwaad dan zich te moeten schikken 
naar de druk van een ander. Christenen 
moeten bovendien tot dat offer bereid zijn 
(martelaarschap ). 
- We mogen het kernwapen geen geschikt 
middel vinden om onze samenleving te 
verdedigen. Het is verregaand egoisme 
onze vrijheid zoveel waard te achten. 
Wanneer men bovendien, zoals bijvoor
beeld Dorothee Solie, het Westen zwaar 
veroordeelt als een kapitalistische wereld, 
waarin de armen verdrukt worden en het 
militarisme hoogtij viert en die 'de oor. 
zaak is van veiligheidssystemen als NA YO 
en Warschau-pact' 12, dan wordt commu-

11 J. N. Sevenster, Bijbel en Bewapening. Den Haag 1980, biz. 115. 

12 Von Meyenfeldt zegt in zijn boek Kernontwapening, Utopie of Realiteit? Ede 1981, op biz. 
64: 'Veiligheidssystemen als NAVO en Warschau Pact zijn ten slottc niet meer dan producten 
van de westerse samenleving zoals die zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. De wijze 
waarop wij menen onze vrijheid te moeten verzekeren is typerend voor de prestatiemaatschappij 
waarin wij Ieven en niet los te zien van een opvoedingssysteem met vee! ruimte voor onderlinge 
competitie en het streven naar maximale resultaten, van een economisch systeem gericht op de 
bevordering van de consumptie, van de stand van de techniek en van - ik durf het bijna niet te 
schrijven- een kerkelijk Ieven dat in vee! opzichten het woord stelt boven de daad'. 
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nistische overhecrsing steeds accepta beler. 
- De strijd tcgen de kernwapens is ana
loog aan de strijd van de Duitse Belijden
de Kerk tegen Hitler. Berkhof: 'Er zijn 
krachten waarover het geloof in Christus 
geen nuances toelaat. Zo was het met het 
nationaal-socialisme, zo is het met rascis
me en met de kernwapenwedloop' 13. 

Een en ander wordt onderstreept met bij
belse motieven als: 
- David verslaat Goliath; 
- eenzijdig ontwapenen is een gebaar van 
geloof, hoop en liefde; 
- slaat icmand u op uw ene wang, keer 
hem dan ook uw andere wang; 
- het vertrouwen op het afschrikkings
evenwicht is afgoderij; 
- Christus is ons voorgegaan als de Be
vrijder van de mensheid. Wij moeten hem 
navolgen door ons te bevrijden van de be
wapening. 
Hoc zich deze ethiek vcrhoudt tot de prak
tische politick verwoordt Hogebrink: 
"Pastoraat heeft aileen zin als het politick 
ter zake is' 14 en 'Het lKY is wei degelijk 
uit op politieke machtsuitoefening' t5. 

'Werkverdelingen zo in de trant van: de 
kerk is er voor de grote ethische lijnen en 
en het is de taak van de politici om die 
lijnen concreet in politieke beslissingen te 
vertalen, werken allang niet meer en bren
gen ons niet verder' 16. Met andere woor
den: het IKY als kerkelijk orgaan mag 
politick bezig zijn, actie ondernemen en 
macht uitoefenen. En de kerken 'moeten 
leren dat machtspolitiek bepaald niet iets 
is dat zich uitsluitend buiten de kerken af-

1'1 Hervormd Nederland, 22 dec. 1979. 
14 Leeuwarder Courant, 10 april 1981. 

t; Hogebrink in Trouw, l 0 april 1981. 

'" Idem. 
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speelt' 17. Want 'de Kerk kan nooit in bet 
midden staan of hoven de partijen' 1s. 

Of de kerken dat ook vinden is nog maar 
de vraag. Kardinaal Alfrink zei in 1977: 
' ... het is niet de kerk die de oorlog maakt 
en ook niet de kerk die de vrede maakt. 
Ze kan aileen maar waarschuwend de 
vinger opheffen om wegen aan te wijzen. 
Het realiseren daarvan, daartoe is de Kerk 
niet bij machte' 19. 

T oekomstbeeld 
Het ideaal voor de toekomst ontleent bet 
IKV aan de Bijbelse vrede, de Shafoom, 
die meer is dan aileen maar afwezigheid 
van oorlog. Maar die wordt gekenmerkt 
door mondiale rechtvaardigheid en liefde. 
Wie daar naar wil streven en dus af wil 
van het veiligheidssysteem dat wij er op na 
houden, moet de bele samenleving veran
deren, want hij breekt ergens met de 
grondstructuren van onze huidige Westerse 
levenswijze 20 • Faber onderstr~~ept dit; 
immers met ontwapening raakt men de 
kennis van kernenergie en kernbewapening 
niet kwijt. Daarom 'als de kernwapens Ne
derland en de wereld uit zijn, zal bet IKV 
nog moeten blijven voortbestaan, omdat 
aan ons werk geen einde komt. De kern
wapenproblematiek vormt bet begin, het 
uitgangspunt om doorbraken te forceren. 
Uiteindelijk gaat het om vee! meer, om 
de opbouw van een totaal andere cul
tuur' 21. 

Een voorbeeld van wat er onder dit utopia 
verstaan kan worden is misschien wel de 
in 1972 door het IKV geopperde visie op 

17 IKV-minibrochure nr. 12, Kerken en Kernwapens (II). Den Haag 1980, blz. 27. 

'" Vredeskrant 1978, blz. 2. 
19 De Nieuwe Linie, 28 sept. 1977. 

eo wijlen C. J. Dippel in: NRC/Handelsblad 10 juni 1981. 

"' Faber in: Idem. 
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de toekomst van Europa. Op den duur zal 
Europa namelijk inclusief de Sowjet-Unie 
('want zoals Rusland geografisch, histo
risch en cultureel bij Europa behoort, zo 
behoort Amerika daar niet toe' 22) een 
nieuwe macht moeten vormen, zwakbewa
pend, maar bereid de wereld met haar 
cultuur, kennis etc. te verrijken, de wereld
vrede te bevorderen en een nieuwe relatie 
aan te gaan met de Derde Wereld. Dat be
tekent niet dat het Westen het Oosten zijn 
opvattingen (over bijvoorbeeld de parle
mentaire democratie) moet opleggen, want 
in omgekeerde richting valt ook wat te 
leren 23. De ontspanning gaat voor, 'omdat 
het tegendeel noch tot het ene noch tot 
het andere doel zal leiden' 24. 

III. De kemwapens bet land nit; hoe 
pakken we dat aan? 

We hebben gezien dat het eerste doel van 
het IKV verwijdering van de kernwapens 
van Nederlands grondgebied is. Daarom 
bereidde het zich in 1977 voor op een 
langlopende campagne. Allereerst door in 
de samenleving de discussie op gang te 
brengen. Want in de IKV-visie moet een 
nieuwe soort besluitvorming van onder af 
komen. In het jargon: De mensen kunnen 
er zelf wat aan doen. Aan de basis in de 
kernen, aan de top in het Secretariaat. 
Hoe, dat zal in dit hoofdstuk onderzocht 
worden. 

Kerken 
Ingevolge zijn opdracht beschouwt het 
Vredesberaad zich als een voorhoede van 
de kerken, die de dingen in beweging zet, 
maar wei met de bedoeling dat de kerken 
volgen. Maar omdat het IKV in zijn cam
pagne steeds meer in politieke discussies 
en machtsvorming verstrikt is geraakt, 

22 Groene Amsterdammer, 14 dec. 1972. 
23 Het aangepaste antwoord, biz. 35. 
24 Idem, biz. 36. 
25 Kerken en kernwapens (II), biz. 27. 
26 Everts in: IKV berichten 1980/81 nr. 2, biz. 11. 
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vreest men wrijvingen met de kerken. Het 
IKV voelt zich er niettemin 100 % deel 
van en weet zich geruggesteund door een 
grote achterban daar 2s. Bovendien kan 
men nauwere banden goed gebruiken; dit 
'heeft, althans ten dele, meer te maken met 
machtspolitieke overwegingen - het ver
werven van steun en rugdekking - dan 
met confrontatie met andere opvattingen 
die in de kerken ook Ieven' 26. 

Vandaar dat de behoefte is opgekomen 
aan een soort herverzekering van steun. 
Om dit te bereiken vindt er een voortdu
rende benadering van de kerken plaats, 
zowel op landelijk niveau (Secretariaat, 
Werkgroep Kerken en het Beraad zelf), als 
op lokaal niveau middels de kernen. 
V ooral de jaarlijkse vredesweken zijn 
hoogtepunten van contact. 
Het resultaat is dat tot nu toe vier kerken 
de IKV-leus hebben overgenomen: de 
Hervormde Kerk (najaar '80), de Remon
strantse Broederschap (dec. '80), de Evan
gelisch-Lutherse Kerk (voorjaar '81). De 
Quakers hebben zich al 1978 volledig ach
ter de campagne opgesteld. 
Andere kerken hebben meer moeite met 
het overnemen van het vo~rstel, bijvoor
beeld omdat ze vinden dat ze geen bin
dende uitspraken kunnen doen in naam 
van hun individuele leden. Hieronder zou 
men de Oud-Katholieke Kerk en de 
Evangelische Broedergemeenschap kun
nen rangschikken. De Doopsgezinde Broe
derschap wil vooral getuigeniskerk zijn en 
zich in de eerste plaats richten op de eigen 
gemeente in plaats van op de overheid. 
Veel gereserveerder zijn de Gereformeer
den. Daar is relatief laat de discussie over 
de kernbewapening op gang gekomen. 
Voorjaar 1982 wil men zich een oordeel 
vormen. Sterk in beweging is de Rooms-
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Katholieke Kerk. Daar vond afgelopen 
najaar een discussie plaats op verschillen
de niveaus. Aan de hand daarvan willen 
de bisschoppen dit voorjaar tot een con
clusie komen. Organisaties als Pax Christi 
of de theologische faculteit in Nijmegen 
hebben inmiddels al geadviseerd de leus 
over te nemen. 
De kernen zijn ondertussen actief zich in 
de parochies en gemeenten een vaste posi
tie te verwerven, de IKV-leus aanhangig 
te maken en te propageren. Dat dit alles 
niet zonder spanningen verloopt kunnen 
velen uit ervaring beamen. Symptomen 
hiervan zijn onder andere de Shalom
vredeskranten en de ICTO's (lnterkerke
lijke Comite's voor Tweezijdige Ontwape
ning), vormen van reactie op de IKV
campagne in de kerken van mensen die 
vrezen voor de radicaliteit van het voorstel 
en de gevolgde handelwijze. Het IKV be
schouwt zichzelf hierboven verheven, om
dat het toch het enige van de kerken 
uitgaand vredesberaad is. En het verwijt 
de anderen dat ze een heilloze polarisatie 
in de hand gewerkt hebben 21. 

Politiek 
Parallel aan de contacten met de kerken 
wordt de politick benaderd en bei:nvloed. 
Speciaal hierop gericht is de werkgroep 
Politieke Actie. 
Be"invloeding is het duidelijkst in de pe
riode rondom de verkiezingen. Bijvoor
bccld bij de formulering van de verkie
zingsprogramma's. Het voorbeeld van Den 
Uyl, die zijn lijsttrekkerschap moest in
zetten om te voorkomen dat zijn partij zich 
voor eenzijdige kernontwapening zou uit
spreken, zullen velen zich herinneren. Zijn 
grote tegenspeler was IKV-voorzitter Ter 
Veer. Daarnaast brengt het IKV stemad
viezen uit. In 1977 was dat een duidelijke 

27 Kerken en kernwapens (II), biz. 27. 
28 Vrij Nederland, 20 dec. 1980. 
20 De Tij d, 26 sept. 1980. 

"" Ter Laak in: Trouw, 4 sept. 1980. 
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voorkeur voor de kleine linkse partijen, 
afgelopen voorjaar volstond men met een 
overzicht van de verschillende program
ma's. Tijdens de formatieperiode stuurt 
men adviezen naar de formateurs. Op 
discussie-avonden en forums wordt menig 
politicus, met name van het CDA, onder 
vuur genomen door overal aanwezige 
IKV-adepten. 
Een hele duidelijke rol heeft het IKV ge
speeld naar aanleiding van de besluiten tot 
modernisering van NAVO-kernwapens 
(in december '79 en najaar '81). Vanuit de 
simpele redenering dat als je van de kern
wapens af wilt, je dan geen nieuwe wapen
systemen moet invoeren, werden met name 
CDA-loyalisten onder druk gezet om nee 
te zeggen. Het IKV gaat er prat op hen 
te hebben gemobiliseerd 28. Des te groter 
was de teleurstelling over de politiek in 
het algemeen en de CDA-politici in het 
bijzonder, toen zij het voortbestaan van 
het kabinet belangrijker achtten dan wei
gering van de modernisering. 
Het IKV beroept zich er bij zijn bemoeiing 
met de politiek altijd op de publieke opi
nie, 'de gewone mensen' achter zich te 
hebben. De kamerleden wordt verweten 
daar geen oor naar te hebben. Faber: 
'99 % van de volksvertegenwoordigers 
weet in feite niet water gebeurt' 29, Zo
doende is de politick zelf bezig de demo
cratic te ondermijnen. Vandaar dat het 
IKV meent zijn toevlucht te mogen nemen 
tot 'de zwaarst mogelijke pressie', want 
'de zaak van de vrede is ermee gediend als 
mensen ongehoorzaam worden' so. Van
daar ook dat een en ander onderstreept 
wordt met demonstraties en betogingen 
of deelname in het Nationaal Overleg
orgaan tegen de Kernbewapening. 
Een eigen rol spelen weer de kernen. 
Voorzien van parate kennis, dankzij 
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vanuit het Secretariaat geleverd materiaal 
en richtlijnen, trekken zij ten strijde tegen 
met name de plaatselijke partij-afdelingen 
van de politieke partijen die het meest 
vatbaar zijn: PvdA, D'66 en CDA. De be
doeling is dat die de leus overnemen en 
op landelijke partijcongressen de program
ma's in bedoelde zin Iaten amenderen. 
Daarnaast moet uiteraard ook de omge
ving van ieder kernlid overgehaald worden 
zich achter de campagne op te stellen. 
Dat kan door de betrokkenen te over
spoelen met informatie, politici onderuit 
te halen: 'Vooral CDA'ers hebben een 
soort doping moeten ondergaan om te 
leren praten met het volk' 31. Of door huis 
aan huis te gaan, om door middel van 
enquetes van twijfelachtige aard, stemmen 
te verwerven 32. 

Buitenland 
We hebben gezien dat integraal onderdeel 
van de campagne is ook andere Ianden 
zover te krijgen dat ze van hun kernwa
pens afzien. Dit te bevorderen is bij uitstek 
het terrein van de werkgroep Internatio
naal. Men werkt overeenkomstig de bij de 
vredesweek 1980 aangekondigde 'kleine 
Ianden politiek'. Deze gaat er van uit dat 
de grootmachten niet uit zichzelf met 
ontwapening zullen beginnen. Daarom 
moet de publieke opinie in 'kleine Ianden' 
er bij hun regeringen op aandringen daar 
eigenmachtig een begin mee te maken 
en contact te zoeken met andere Ianden 
waar men dezelfde gedachte is toegedaan. 
Georganiseerd in een nieuw internationaal 
kader, moeten zij zich, ongeacht de Oost
West tegenstelling, gezamenlijk verzetten 
tegen de nucleaire bescherming en poli
tieke en economische onderdrukking van 
de grootmachten. Bij die 'kleine Ianden' 
denkt het TKV aan Belgie, Denemarken, 

:l1 Faber in: Volkskrant, 19 sept. 1981. 
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Noorwegen, Zweden. Finland, Joegoslavie, 
Roemenie. Of ongebonden Ianden uit de 
Derde Wereld zoals Mexico of Nigeria. 
Daarom zoekt het IKV zelf contact met 
vredesbewegingen in bijvoorbeeld de Ver
enigde Staten, in Oosteuropese Ianden, 
vooral de Bond van Evangelische Kerken 
in de DDR. In 1981 vond er een intensi
vering plaats van de contacten met de 
Westduitse 'Aktion Siihnezeichen', naar 
aanleiding van een gezamenlijk afwijzen 
van het NA VO-moderniseringsbesluit. De 
discussies naar aanleiding hiervan waren 
bovendien een be1angrijke impuls voor de 
samenwerking van de verschillende Euro
pese vredesbewegingen. In september 1981 
zijn de eerste stappen gezet naar een in
ternationaal communicatie- en coordina
tiecentrum. Dit moet tegenspreken dat 
Ianden die kiezen voor eenzijdige ontwa
pening zich internationaal zouden isoleren. 
De enorme demonstraties in steden als 
Rome, Londen, Bonn en Amsterdam 
lijken die bewering te staven. 

Naar een Vakbond voor de Vrede 
De verkiezingsuitslag van mei 1981 heeft 
een kabinet opgeleverd van CDA, PvdA 
en D'66, gebaseerd op wederzijdse com
promissen. Daardoor is de IKV-lobby in 
de Tweede Kamer (gevormd door met na
me PvdA en de CDA-loyalisten) danig ver
zwakt. Daarnaast is het Beraad nogal te
leurgesteld over de afstand die de politici 
hebben ten opzichte van de samenleving. 
Zij trekken zich te weinig aan van de me
ning van de 'gewone mensen'. 'We hebben 
te lang gedacht dat de politici het wei 
zouden klaren', zegt Faber 33. 

Om deze redenen werd in de vredesweek 
van afgelopen zomer de nieuwe strategie 
aangekondigd: 'Het IKV acht de tijd ge
komen na de kracht van zijn argumentatie 

"
2 zie: B. Kreemers, De peilingen van het IKV, in: Jason, dec. 1980, of: NRC/Handelsblad, 

31 jan. 1980. 

"'1 Hervormd Nederland, 19 sept. 1981. 
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ook de macht te tonen die er achier 
staat' 34. Regering en Parlement zullen wel 
moeten zwichten voor die macbt, want 
dat is de ware democratic. Immers het 
doel van die macht is niet om te overbeer
sen maar om te dienen; het gaat om het 
voortbestaan van de wereld, daar kunnen 
toch geen echte tegenstanders tegen zijn 35. 

Daarom wil het IKV een vakbondacbtige 
organisatie worden, waar de politick niet 
meer om been kan. Met massale demon
straties (nov. '81, Amsterdam), door de 
'zwaarst mogelijke pressie' of burgerlijke 
ongehoorzaamheid, moet de Tweede Ka
mer op haar verantwoordelijkheid gewezen 
worden. 'Anders kan je ons land net zo 
goed opheffen' 36. En om zijn front zo 
breed mogelijk te maken zoekt het IKV 
nieuwe samenwerkingsverbanden, onder 
andere met atoompacifisten in de krijgs
macht, met de VYDM, of met de NOVIB. 
De discussie binnen de FNV wordt nauw
gezet gevolgd en gestimuleerd. Contacten 
worden ook gelegd met de Basisbeweging 
van kritische groepen en gemeenten, of 
met Vrouwen Voor Yrede of Vrouwen 
tegen Kernwapens. 
De speciale taak van de kernen in de 
nieuwe situatie is zien te bereiken dat ge
meenteraden verklaren geen kernwapens 
op hun grondgebied zullen toelaten. Te
vens moeten gemeenten contacten gaan 
leggen met hun Oosteuropese tegenban
gers, zoals dat nu in de EG gebeurt. 
Zoals bij een ecbte vakbond boort is oak 
in het IKV de discussie op gang gekomen 
over cen meer democratiscbe structuur die 
aan de kernen meer zeggenschap moet 
geven. De gedachte gaat uit naar een 
Campagneraad van 50 vertegenwoordi
gers, van wie 20 uit de kerken (het oude 
Beraad) en 30 uit de kernen. Daar zal de 
uiteindelijke beslissingsbevoegdheid moe-

'3' Hervormd Nederland, 29 aug. 1981. 

'
3
" Groene Amsterdammer, 16 sept. 1981. 

:lu Faber in: Volkskrant, 19 sept. 1981. 

:J; Faber in: Trouw, 16 nov. 1981. 
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ten komen te liggen. 
Dit alles zal niet zonder consequenties zijn 
voor de relatie tot de kerken in wier op
dracbt bet tenslotte allemaal gebeurt. 
Yoor Faber moeten de kerken het plat
form voor de vredesbeweging blijven vor
men, oak nu het IKV zoveel machtiger is 
geworden. 'De kerken hebben in 1966 het 
IKV opgericht en toen konden zij al weten 
dat het deze kant op zou gaan' 37. Als bet 
IKV oak nag een algemene vredesbewe
ging moet worden blijft er weinig kerke
lijks meer over. 

IV. Evaluatie 
Het succes van het IKV 
De indruk die men van het IKV krijgt, is 
dat de actie zeker niet zonder resultaat is 
gebleven. Weliswaar niet in de zin van 
verwijdering van de kernwapens van Ne
derlands grondgebied, maar succes omdat 
het IKV met zijn slagzin de discussie over 
vrede en veiligheid in ons land lijkt te be
heersen. Succes omdat men in staat is een 
massa van 400.000 mensen te mobiliseren, 
onder wie er oak waren die nag nooit aan 
demonstraties hebben meegedaan. 
Het IKV heeft een aantal ontwikkelingen 
mee en is er goed op ingesprongen: 
- Het heeft de sluimerende verontrusting 
over de kernbewapening onder woorden 
gebracht en is niet te beroerd geweest die 
verder aan te wakkeren. Maar het bood 
tevens een uitweg: 
- De leus 'Help de kernwapens de wereld 
uit, om te beginnen uit Nederland' is een
voudig te begrijpen, is pakkend en biedt 
perspectief. Dit in tegenstelling tot het 
enorme probleem dat de wapenwedloop 
eigenlijk vormt, of de oplossing die ande
ren bieden, zoals tweezijdig ontwapenen. 
- De democratiseringsgolf van de jaren 
zestig is zich uiteindelijk oak gaan uit-
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strekken over het veiligheidsbeleid. Het 
vacui.im dat de politici daar hebben Iaten 
liggen is opgevuld door het IKV, dat daar
om des te meer meen te kunnen spreken 
namens 'de gewone mensen'. 
- Het IKV weet zich geruggesteund door 
de kerken in wier opdracht het spreekt; 
door een braintrust van wetenschappers, 
die in de vijftien jaar van het bestaan heb
ben meegewerkt aan het tot stand komen 
van een gigantisch geheugen van kennis, 
ervaringen en relaties. Van niet minder 
belang is de steun aan de basis van het 
Ieger van actieve kernleden. 
Daarmee heeft het IKV zich een enorme 
voorsprong opgebouwd op zijn opponen
ten. Wie andere oplossingen zoekt uit het 
kernwapenprobleem is al snel gestigmati
seerd als 'koude-oorlogsdenker', als 
rechts/conservatief en verdacht met de 
'Lunsen en de Neumannen'. En met het 
vooruitzicht dat de slogan door de kerken 
wordt overgenomen bovendien nag een 
slecht christen. 
Gezegd moet worden dat die opponenten 
dat voor een groat gedeelte aan zichzelf 
te wijten hebben. Ze hebben het IKV on
voldoende bejegend als een serieuze orga
nisatie, met een aandachtig oar in de ker
ken. Ze hebben het gebrek aan realisme 
verweten of beschuldigd van pro-Russische 
sentimenten. Daarmee is het IKV een 
underdogrol opgedrongen, die de aantrek
kingskracht aileen maar groter maakte. 
Over het algemeen is de discussie met het 
IKV te veel gericht op deelaspecten van 
de totale visie, en is er niet genoeg inge
gaan op de denkwereld waaruit de con
crete standpunten zijn voortgekomen. 
Daardoor is men onvoldoende tot diep
gaande kritiek gekomen en is de indruk 
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Met de koerswijziging van 1977 heeft het 
IKV zichzelf tot politieke pressiegroep 
gebombardeerd. Zoals iedere actiegroep 
heeft het IKV successen nodig om de vaart 
er in te houden en de aanhang te behouden 
en vergroten. De leus, en vooral het tweede 
deel, vereist een radicale aanpak, dat is 
nou juist het pakkende ervan. De paradox 
is dat zo'n radicale ingreep in ons land de 
tijd nodig heeft om bewerkstelligd te wor
den. Vandaar wellicht de nag verdergaan
de bereidheid tot strijd (actie) in de koers 
die men afgelopen zomer gekozen heeft: 
de vorming van een vakbondachtige vre
desorganisatie. 
Het is de vraag in hoeverre deze eigen 
opvatting van de oorsponkelijke op
dracht nag wei door de kerken gedeeld 
kan worden. Het onverbloemd kiezen voor 
macht en wat daar bij komt: 
- niet meer willen praten, maar de macht 
de doorslag Iaten geven, 
- de wet desnoods naar eigen hand willen 
zetten, wanneer het voorstel niet overge
nomen wordt, 
- het toepassen van vijandsbeelden op an
dersdenkenden, 
(met andere woorden al datgene wat men 
in de internationale politiek nu juist wil 
bestrijden), is dat waar de kerken in mee
gesleept moeten worden? Het lijkt onder
hand zover te zijn gekomen, dat de kerken 
niet meer het IKV gebruiken om tot oor
deelsvorming te komen, maar dat het IKV 
de kerken gebruikt om zijn - politieke -
standpunt erdoor te krijgen. 

lnzicht in het IKV en de kernwapenproblematiek geeft onder andere de volgende literatuur: 

Theologische werken, behorend tot het IKV-gcdachtengoed: 

- N. Bouhuijs, K. Deurloo, Veclzten voor de vrede. Baarn 1980. 

- J. N. Sevenster, Bijbel en bewapening. Den Haag 1980. 

- M. R. van den Berg, Bijbel en oorlog. Den Haag 1981. 
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De laatste twee kunnen mij wei uitleggen waarom we speciaal van de kernwapens af moeten, 
maar niet waarom dat met een radicale eenzijdige stap moet geschieden. 

Uitgedrukt in strategische plannen: 

- F. Barnaby, Vredesverwachtingen. Amsterdam 1980. 

- M. H. von Meyenfeldt, Kernontwapening. Utopie of realiteit? Ede 1981. 

En aan de radicaal linkse kant: 

- Wilken Veen (red.), A tomaire ontwapening. Uitg. Ned. Christen-studentenvereniging. 
Amsterdam 1980. 

Aan de andere kant auteurs die het kernwapcn als een te legitimeren onderdeel van de zwaard
macht van de overheid zien: 

- 1. Douma, Gewapende vrede. Amsterdam 1980. 

- Het kernwapen gewogen. Uitg. Groen van Prinsterer Stichting. Groningen 1981. 

Vee! meer worstelend met de materie: 

- Studiecie. Donner, Over vredesbeleid, in: Christen Democratische Verkenningen, 1981/1. 

- H. Hendrikse, H. J. Neuman, e.a., Vredesvraagstukken: haken en ogen. Uitg. NIVV Den 
Haag 1981. 

Over het IKV zelf: 

- div. IKV-publikaties, zoals 10 Jaar IKV, Den Haag 1977. Vredeskranten, Vredesmagazine 
1981, IKV-geschriften e.v.a. 

- Publikaties over het IKV in de pers. 

De interne werking van actiegroepen wordt duidelijk doorgclicht door: 

- Piet Reckman, Hoe Anders? Over maatschappijverandering. Baarn 1980. 

Een grote beschuldiging en waarschuwing is: 

- 1. A. E. Vermaat, Wij Nederlanders en de Vrede. Utrecht 1980. 

- 1. A. E. Vermaat, Vlucht uit de vrijheid? Utrecht 1981. 
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door mr. G. H. 0. van Maanen 

Mr. G. H. 0. van Maanen is directeur Centrale Per
soneelszaken van de N edlloyd Groep. 

Over macht 
economisch 

1n het 
lev en 

sociaal-

Was het maar zo eenvoudig, dat de macht op een aanwijsbare plaats in onze samen
leving lag. Dan was het ook mogelijk om krachten te mobiliseren om te bereiken 
dat die macht ten goede wordt aangewend. 

Het is echter niet zo simpel. Volledige 
werkgelegenheid wordt niet bereikt door 
ergens een schakelaar om te draaien, of 
door een aanwijsbaar machtcentrum onder 
druk te zetten. V olledige werkgelegenheid 
is de resultante van een groot aantal 
krachten, die ertoe leiden dat 400.000 maal 
gezegd wordt 'hier is werk voor U' en dat 
even zovele malen het aangeboden werk 
wordt aanvaard. Herstel van volledige 
werkgelegenheid is een kwestie van het 
creeren van de juiste randvoorwaarden, 
waardoor banen ontstaan en worden ge
accepteerd. 
Als ik het heb over volledige werkgelegen
heid, dan realiseer ik mij dat dit doel op 
middellange, laat staan korte termijn een 
illusie is. Sommige experts stellen, dat het 
al mooi zou zijn als wij de groei van de 
werkloosheid tot staan kunnen brengen 
voor de 500.000 is bereikt. 
Hun visie lijkt realistisch. Dat neemt ech-
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ter niet weg dat thans aan honderdduizen
den banen moet worden gcwerkt wil men 
de olievlek van de werkloosheid ook maar 
kunnen halveren. Daarnaast zal een 
creatief beleid moeten worden ontwikkeld 
om degenen, die niettemin buiten het ar
beidsproces dreigen te vallen, de kans te 
geven om zinvol maatschappelijk te func
tioneren. Een twee-sporen beleid derhalve. 
Dit tweede spoor laat ik in deze bijdrage 
buiten beschouwing, met het dringende 
verzoek dat anderen die draad opvatten. 

Terug naar de randvoorwaarden. Op het 
sociaal-economische veld worden er geacht 
drie spelers te zijn, die de genoemde rand
voorwaarden kunnen bepalen: de over
heid, de vakbeweging en de onderne
mingen. Helaas zijn zij niet de enige: ook 
de OPEC, de dollar, Japan etc. zijn van 
invloed en daar krijgen deze drie spelers 
geen vinger achter. 
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Dat is geen excuus om een nationaal werk
gelegenheidsbelcid achterwege te Iaten. 
Wel moeten we bedenken, dat de effectivi
teit van bet beleid voor een groot dee! van 
externe factoren afhankelijk zal zijn. Ook 
deze factoren laat ik thans buiten beschou
wing, omdat aan de orde zou moeten ko
men wat men in de huidige crisissituatie 
van overheid, vakbeweging en onderne
mingen zou mogen verwachten. 

In de discussie over de problematiek valt 
op, dat elk van de drie spelers overtuigd 
is van zijn eigen onmacht om in het werk
loosheidsbeleid een doorbraak te bewerk
stelligen. Te zelfder tijd wordt de indruk 
gewekt, dat de beide andere spelers niet 
tot de grens van hun mogelijkheden gaan, 
zodat het mede aan hen ligt dat de juiste 
randvoorwaarden niet tot stand komen. 
De overheid constateert weinig of geen be
reidheid bij ondernemingen om uitbreiding 
van werkgelegenheid hoge prioriteit te 
geven en ziet dat de vakbeweging uiter
mate allergisch reageert op overheidsinter
ventie in hun werkterrein. De vakbewe
ging ergert zich, dat het aantal arbeids
plaatsen in het bedrijfsleven - mede als 
gevolg van een bewust beleid - voortdu
rend verder terugloopt en ergert zich dat 
de overheid haar historisch bevochten 
vrijheid met loonmaatregelen beknot. 
Het bedrijfsleven verwijt de overheid een 
beleid te voeren, dat geen enkele speel
ruimte laat op de arbeidsmarkt en verwijt 
de vakbeweging een dubbelrol: prachtige 
principes op langere termijn, maar een 
kennelijk onvermogen om de nadelige 
consequenties op korte termijn te accepte
ren. 
Het resultaat van deze kakofonie aan ver
wijten over en weer is een nationale pat
stelling. Even leek deze te zijn doorbro
ken door de gezamenlijke beleidsverkla
ring van werkgevers- en werknemersorga
nisaties in de Stichting van de Arbeid 
( ll-03-81 ). Wie het akkoord echter zorg
vuldig doorleest, ziet dat het een uiterst 
voorzichtige aanzet is, die in CAO-bespre-
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kingen nog zal moeten worden waarge
maakt. Of dat zal gebeuren is zacht ge
zegd onzeker. De marges waarbinnen 
ondernemingen en vakbeweging moeten 
opereren zijn zeer smal en overlappen 
elkaar nauwelijks. Niettemin mag dit 
akkoord best een doorbraak genoemd wor
den, omdat voor het eerst sinds lange tijd 
weer eens bi-partite in plaats van bi-polair 
is overlegd en er een redelijke mate van 
erkenning van de wederzijdse smalle 
marges op tafel is gekomen. 
Wat echter opvalt, is dat de in dit akkoord 
aan de overheid toegedachte rol nauwe
lijks de moeite van het vermelden waard 
is: 'Hoewel ook de overheid een belang
rijke taak in beleids-ondersteunende en 
voorwaardenscheppende zin heeft te ver
vullen, zal deze meerjarige beleidsaanpak 
in beginsel op ondernemings- en bedrijfs
niveau gestalte moeten krijgen'. Dat is 
alles. 
Op zichzelf is het verklaarbaar dat vakbe
weging en bedrijfsleven de rol van de over
heid terug willen dringen tot beleidsonder
steuning en voorwaardenscheppen. Iedere 
overheidsactie heeft een aantal significante 
nadelen. Ten eerste is de overheid traag 
met reguleren, maar nog trager met de
reguleren. Dat betekent dat vandaag en 
morgen gewerkt wordt met regels, die be
stemd waren voor de situatie van eer
gisteren. 

Een tweede aspect is, dat de Overheid in 
de politieke zin van het woord met een 
hoofdletter geschreven mag worden, doch 
in de praktijk de gedaante aanneemt van 
duizenden ambtenaren van hoog tot laag, 
verwikkeld in velerlei voorschriften en 
interne of interdepartementale netwerken. 
De praktijk wijst uit, dat deze vierde 
macht nauwelijks flexibel kan inspelen op 
nieuwe situaties. 
Daarentegen bestaat het risico, dat men 
op basis van gedateerde regels voortdavert 
tot ver voorbij het beoogde doel, soms zelfs 
contrair aan het beoogde doe!. De demo
cratische mechanismen om deze vierde 
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macht af te stoppen werken gebrekkig. In 
elk geval kost het veel tijd. Voor veel be
slissingen geldt echter niet aileen dat zij 
goed en verantwoord moeten zijn, maar 
ook dat zij op het juiste moment genomen 
worden. 
De blokkades en vertragingen, die door 
het meespelen van de overheid worden ver
oorzaakt, brengen soms meer schade toe 
dan het voordeel dat met de overheids
bemoeienis was beoogd. 
Derde reden voor aarzeling: de overheid 
neemt haar beslissingen niet uitsluitend op 
grond van hun juistheid, maar mede op 
grond van hun politieke wenselijkheid en 
haalbaarheid. Ook dat maakt de overheid 
niet tot een ideale partner in het beleid. 
Toch ben ik van mening, dat de terughou
dendheid waarmee de Stichting van de 
Arbeid de overheidsrol zou willen zien, 
onjuist en misplaatst is. Niet omdat ook 
ik niet overtuigd ben van de risico's van 
overheidsingrijpen, maar omdat ik ten 
sterkste betwijfel of bedrijfsleven en vak
beweging gezamenlijk vorm kunnen geven 
aan effectief werkgelegenheidsbeleid, zon
der dat de overheid daarvoor de juiste 
randvoorwaarden creeert. 
Het voorgaande is gebaseerd op de ge
dachte, dat noch van ondernemingen noch 
van de vakbeweging de grote doorbraak 
te verwachten is. Dit is een wat sombere 
stelling, die een nadere toelichting behoeft. 

Ondernemingen 
Het zijn de ondernemingen, die in het ka
der van een nationaal werkgelegenheids
beleid - naast de overheid als grootste 
werkgever - de banen zouden moeten 
aanbieden. Er zijn echter weinig tekenen, 
dat zij daartoe bereid of in staat zijn. 
Een onderneming is er om goederen en 
diensten te produceren. Zij verschaft ook 
arbeidsplaatsen, wat - maatschappelijk 
gezien- niet het minst belangrijke produkt 
is. Toch zien de meeste ondernemingen het 
niet als hun taak om een maximum aan 
arbeidsplaatsen te scheppen, wel om de 
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eigen medewerkers zo mogelijk tot hun 
pensioendatum aan het werk te houden. 
Oat is een van de hoekstenen van een ver
antwoord sociaal beleid. 
De meeste ondernemingen hebben daar 
hun handen aan vol. Zij hebben in het 
algemeen meer en andere medewerkers in 
dienst, dan op grond van uitsluitend 
economische motieven gewenst zou zijn. 
De tijden dat men het personeelsbestand 
in korte tijd zou kunnen aanpassen aan 
veranderde omstandigheden zijn voorbij. 
Wat dat betreft hebben wij in Nederland 
goed afstand genomen van het Ameri
kaanse 'hire and fire' beginsel. Ontslagen 
van enige omvang kunnen in Nederland 
uitsluitend plaatsvinden nadat een veel
heid van instanties (ondernemingsraad; 
vakbeweging; GAB, ministerie van So
ciale Zaken en Werkgelegenheid; bedrijfs
vereniging; soms de Kantonrechter, soms 
de President in kort geding) het groene 
Iicht gegeven heeft. Deze instanties leggen 
een zwaar accent bij het belang van de 
individuele werknemer en zijn geneigd het 
bedrijfsbelang daarbij ten achter te stellen. 
Op zichzelf is deze ontslagbescherming 
een groot goed. Terecht ncmen wij in Ne
derland aan, dat verlies van werk alleen 
maar mag plaatsvinden in uitzonderlijke 
omstandigheden. Toch moeten wij ons 
goed realiseren, dat deze ontslagbescher
ming drie bijprodukten heeft, die de werk
loosheid bevorderen: 

I. Grote terughoudendheid bij de bedrijven 
om meer mensen in dienst te nemen dan 
op grond van strikt economische overwe
gingen verantwoord is. Immers, is het 
dienstverband eenmaal aangegaan, dan is 
de klok door de onderneming nauwelijks 
eenzijdig terug te draaien. 
2. Economische verzwakking van de be
drijven. Ik realiseer mij, dat dit een wat 
groot woord is. Toch is het duidelijk, dat 
een onderneming met een gezonde basis 
voor 5000 arbeidsplaatsen haar gezond
heid verspeelt, als zij genoodzaakt wordt 
met 5300 medewerkers door te gaan. Deze 
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laatste 300 arbeidsplaatsen mogen minder 
dan 6 % zijn van het personeelsbestand, 
zij kosten op jaarbasis 15 tot ± 18 miljoen. 
Aanhouden van zulke aantallen perso
neelsleden verzwakt de draagkracht van 
de onderneming en daarmee de werkgele
genheidsbasis voor de overige 5000. Dit is 
aileen verantwoord, als er een redelijk 
perspectief is, dat de 300 ooit weer hun 
eigen kosten opbrengen. 
Het merendeel van de Nederlandse bedrij
ven verkeert in de positie, dat men een 
aantal medewerkers boven de economisch 
gewenste sterkte met zich meedraagt. In 
sommige gevallen gebeurt dat zonder dat 
de continu'iteit van de onderneming er 
door wordt bedreigd. Tn andere gevallen 
betekent het een zware hypotheek, die 
onder het etiket 'behoud van arbeidsplaat
sen' een steeds groter aantal arbeidsplaat
sen gaat bedreigen. 
3. Zo hoog als de muur is, die individuele 
werknemers tegen ontslag beschermt, zo 
hoog is de muur die werklozen moeten be
klimmen om binnen te komen. De oude
ren onder hen worden kansloos, niet om
dat zij ongeschikt of ongewenst zouden 
zijn, maar omdat de onderneming het 
risico niet kan nemen dat zij ongeschikt 
worden. In dat geval raakt de onderne
ming ze immers niet meer kwijt. 
De VUT, die Nederland in de afgelopen 
jaren heeft overspoeld, heeft de weerstand 
tegen het in dienst nemen van oudere 
werknemers nog verder verhoogd. 
In dit klimaat wordt de vraag gesteld hoe 
de ondernemingen gezamenlijk denken 
hun bijdrage te geven aan het terugdringen 
van de werkloosheid. 
Dat de respons op deze laatste vragen ge
ring is, betekent niet dat de bedrijfsleiders 
in Nederland de immense gevaren van de 
groeiende werkloosheid onderschatten. 
Hun taak is echter in eigen bedrijf een 
gezonde economische basis te creeren voor 
de arbeidsplaatsen van morgen. Dat is 
hun bijdrage aan de werkloosheidsbestrij
ding. Overheid noch vakbeweging zijn hen 
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in dat beleid tot daadwerkelijke steun. 

Vakbeweging 
De positie van de vakbeweging is een 
totaal andere. Binnen het kader van een 
nationaal werkgelegenheidsbeleid heeft 
de vakbeweging geen banen te vergeven. 
Haar bijdrage beperkt zich ertoe druk uit 
te oefenen op de overheid en het bedrijfs
leven om de juiste prioriteiten te stellen. 
Daarbij bewandelt de vakbeweging twee 
sporen: enerzijds beleid dat gericht is op 
het creeren van nieuwe arbeidsplaatsen; 
anderzijds beleid dat gericht is op het be
houd van arbeidsplaatsen. Tn vier woor
den: banen scheppen, ontslagen voorko
men. 
Wat het banen scheppen betreft verwijs ik 
naar de nota 'Aan de slag', die de FNV 
dit jaar het Iicht heeft doen zien. Daarin 
wordt gepleit voor het krachtig tot groei 
stimuleren van een aantal uitgeselecteerde 
bedrijfstakken met toekomstmuziek of een 
economisch zwaarwichtig belang. 
Zowel de overheid als de ondernemingen 
in die bedrijfstakken, zullen deze prioriteit 
hartgrondig met de FNV eens zijn. De 
vraag is echter hoe men deze hartekreet 
gestalte kan geven en of de FNV daad
werkelijk in staat is aan zulke randvoor
waarden mee te werken, dat het bedrijfs
leven bereid is erin te stappen. Welke spe
ciale condities dienen te gelden voor deze 
speerpunt-initiatieven? Welke speciale 
arrangementen dienen er te komen voor 
het geval deze initiatieven mislukken? 
Meer dienstverbanden voor bepaalde tijd? 
In de beginfase ruimer baan voor uitzend
krachten? Vereenvoudigde ontslagproce
dures ingeval de zaak mislukt? Ik betwijfel 
of de FNV daarin zal kunnen meegaan. 

Naast het banen scheppen pur sang, heeft 
de vakbeweging een aantal initiatieven 
genomen die gericht zijn op herverdeling 
van de arbeid: de VUT, arbeidstijdverkor
ting, deeltijd-arbeid. Motto: er is evenveel 
werk aan de winkel, maar er kunnen meer 
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mensen bij betrokken worden. Op zichzelf 
een plausibele gedachte. 
Wat de VUT betreft zijn de verwachtingen 
niet uitgekomen. Slechts een fractie van 
de banen, die de 62- en 63-jarigen ver
vroegd opgeven, blijkt te worden vervuld. 
Van werkgelegenheidsinstrument blijkt de 
VUT te zijn geworden tot onderdeel van 
het pakket arbeidsvoorwaarden. Terwijl 
deskundigen zich grate zorgen maken over 
de mogelijkheid de AOW op 65 jaar te 
blijven financieren, is aan meer dan 50 % 
van de werknemers het recht toegekend 
vanaf 62 jaar of 63 jaar met behoud van 
80 % van het salaris uit te treden. Ret lijdt 
mijns inziens geen twijfel of de financiering 
van deze arbeidsvoorwaarde gaat arbeids
plaatsen kosten. 
Arbeidstijdverkorting ter spreiding van 
werk is op zichzelf een prima gedachte, 
maar is het te verwezenlijken zonder extra 
kosten per arbeidsplaats? Is het de bedoe
ling de inkomens pro rata aan te passen? 
En de pensioenrechtcn? Hoe voorkomt 
men, dat de vervallen uren niet in beter 
betaald overwerk worden omgezet? Een 
verbod? Ret lijkt erg onwaarschijnlijk, dat 
de leden van de bond hun voormannen in 
zo'n beleid zouden volgen. Zo neen, dan 
is het opnieuw een arbeidsvoorwaarden
verbetering, die bedrijven eerder tot in
krimpen dan tot uitbreiden van het per
soneelsbestand zal stimuleren. 

Wat het tweede spoor betreft, het ontsla
gen voorkomen, heb ik hierboven al ver
meld hoe vergaand dat beleid de huidige 
positie van de bedrijven bepaalt. De vak
beweging heeft het enige jaren geleden 
geprobeerd met arbeidsplaatsenovereen
komsten, waarbij de onderneming zich 
verplichtte tenminste x personen in dienst 
te zullen houden. Terecht is daartegen 
groat verzet gerezen. Zo'n verplichting 
heeft immers geen enkele betekenis, indien 
de onderneming de arbeidsplaatsen daad
werkelijk nodig heeft, doch uitsluitend 
wanneer dit niet het geval is. Voor zo'n 
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geval moet men zich dan verbinden niet 
naar het GAB te gaan en niet met afslan
kingsvoorstellen te komen. J a wei, roept de 
vakbeweging, als gedurende de looptijd 
van de overeenkomst de nood echt aan de 
man komt, mag je altijd komen praten. 
Akkoord, maar als men geen APO hecft 
afgesloten en men zou mensen willen af
vloeien, moet men ook met de vakbewe
ging praten. Ret verschil is aileen, dat de 
onderneming zich contractueel verbonden 
heeft niet naar het GAB te zullen gaan 
v66rdat men van de vakbeweging het 
groene Iicht heeft gekregen. Het resultaat 
is, dat afslankingen aileen kunnen plaats
vinden indien de vakbeweging daarvoor 
mede-verantwoordelijkheid aanvaardt, 
een mede-verantwoordelijkheid die zij m.i. 
niet hocft en niet dient te dragen. 

Hun leden betalen geen f 250,- contributie 
per jaar om vervolgens hun bond te horen 
uitleg: en dat hun arbeidsplaats is komen 
te vervallen. De bond kan niet anders dan 
roepcn 'ge<-::1 man de poort uit', acties 
ontketenen en studiecommissies instellen, 
oak in situaties waar niets meer te stude
ren valt. Er zit nu eenmaal een ingebakken 
conflict in de rollen die de vakbeweging 
speelt. Ten eerste de belangenbehartiging 
van het individuele lid; ten tweede de be
langenbehartiging van de totaliteit aan 
werknemers in de onderneming, waarvan 
de belangen soms op kruisende koersen 
Iiggen met het belang van het individuele 
lid; ten derde de belangenbehartiging van 
de werknemers in de bedrijfstak, waar
binnen het ene bedrijf- a! dan niet met 
overheidssteun - de continui:teit van het 
andere bedrijf bedreigt; ten vierde: als 
meedenker op nationaal niveau, waar keu
zen gemaakt moeten worden en soms niet 
kool en geit gespaard kunnen blijven. 
Op deze vier fronten van belangenbehar
tiging moet de vakbeweging een beleid 
voeren, dat op steun van het individuele 
lid kan rekenen. Dat dit tot grate span
ningen leidt, is geen nieuws. Dat de vak
beweging er van tijd tot tijd door geblok-
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kcerd raakt, is een politieke realiteit. 
Mijn conclusie is dan ook, dat de vakbe
weging niet of slechts na grate vertraging 
kan meewerken aan een werkgelegenheids
beleid, dat ook nadelige keuzen impliceert. 
In dergelijkc gevallen zou de overheid niet 
op het ja-woord van de vakbeweging 
moeten wachten. 

Overheid 
Gelet op de verschillen in verantwoorde
lijkheid en opdracht tussen onderneming 
en vakbeweging, meen ik dat men van een 
dialoog tussen deze beide geen doorbraak 
kan verwachten. Derhalve zal de overheid 
het voortouw moeten nemen en enige 
krachtige beleidsaanzetten moeten geven, 
op basis waarvan ondernemingen als ba
nenverschaffers het weer zien zitten. Deze 
keuze is enerzijds ingegeven door een ne
gatieve selcctie: anderzijds is deze keuze 
principieel: het is m.i. de taak van de over
heid om in actie te komen waar de samen
leving vast loopt. Zulks bij voorkeur in 
over leg met de sociale partners, maar waar 
dat overleg tot patstellingen leidt, op 
eigen kracht. 
Op het moment, waarop dit artikel wordt 
afgerond (I 0 november) staat het te voeren 
overheidsbeleid in het centrum van de 
aandacht. Er wordt dagelijks gesproken 
over 'het werkgelegenheidsplan', waarvan 
overigens nog niemand weet wat er in 
staat, doch uitsluitend wat het mag kosten. 
(De financiering van dit plan via een soli
daritcitsheffing laat ik nu maar buiten be
schouwing; wei mag men zich afvragen of 
deze heffing berust op solidariteit met de 
werklozen of op solidariteit met de politi
ci, die niet bij machte bleken om binnen 
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de begroting voldoende te verschuiven om 
deze hoofdprioriteit te financieren.) 
Nu kan ik mij voorstellen, dat de vraag 
'hoeveel mag het kosten' aan het maken 
van een plan vooraf gaat. Anderzijds be
klemt het mij, dat er na zoveel maanden 
van voorbereiding en discussie niet een 
nationaal scenario is, waarbij concrete be
leidsvoornemens gekwantificeerd zijn, zo
dat men daadwerkelijke keuzen kan rna
ken. Een nationale raad voor het werkge
legenheidsbeleid zou in dit verband geen 
overbodige luxe zijn, mits deze is samen
gesteld volgens het WRR-model (deskun
digen a titre personel) en niet uit vertegen
woordigingen van belangengroepen. Zan
der de Raad voor de Arbeidsmarkt en de 
SER tekort te willen doen, dit zijn en blij
ven belangenplatforms met aile ingebak
ken beperkingen van dien. Voor deze col
leges aan bod komen, dient buiten aile 
arena's ge'inventariseerd te worden welke 
beleidsaanzetten kunnen worden gegeven 
en wat de financiele en andere gevolgen 
daarvan zijn. Op basis daarvan kunnen de 
keuzen gemaakt worden. 
Deze raad zou zich m.i. tevens dienen 
bezig te houden met de vraag, hoe wij in 
de jaren tachtig en daarna met onze werk
lozen gaan Ieven. Meer specifiek: hoe wij 
hen, die ondanks aile maatregelen buiten 
het arbeidsproces blijven vallen, de kansen 
en mogelijkheden kunnen bieden om toch 
zinvol maatschappelijk te functioneren. 
Ret vinden van een antwoord op deze 
vraag is van essentieel belang voor de kwa
liteit en de toekomst van onze samenleving 
en verdient minstens zoveel aandacht als 
de brede maatschappelijke discussie over 
kernenergie.l 

1 Op 19 november verscheen het WRR-rapport 'Vernieuwingen in het arbeidsbestel', dat op 
vee! van de genoemde punten ingaat. Eerste indruk: een prima werkstuk, dat de voor's en 
tegen's van diverse be1eidsopties helder bespreekt. 
De kunst is nu dat rapport actueel te houden in concreet be1eid om te zetten. Om dat te bevor
deren zal Wending in april 1982 een themanummer uitbrengen over het 'Toekomstscenario van 
de arbeid' met bijdragen van Emmerij, Thierry, Van Strien, Mok, Van de Velde, Van Stiphout 
e.a. 
Het WRR-rapport en dit Wending-nummer zullen op 15 mei a.s. aan de orde worden gesteld 
tijdens een open jubileumconferentie op het 50-jarige Woudschoten. 
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Een dergelijk initiatief is niet alleen van 
belang vanwege het materiaal dat het op
Jevert, maar tevens omdat het bijdraagt 
aan de geloofwaardigheid van het over
heidsbeleid. De discussies van de afgelopen 
weken hebben deze geloofwaardigheid 
geen goed gedaan en de afstand tussen 
politiek Den Haag en de doorsnee burger 
zeer vergroot. In dat verband merk ik op, 
dat vrijwel alle aandacht is opgeslokt door 
de financieringsvraag, terwijl maatregelen 
die geen geld kosten en niettemin arbeids
plaatsen opleveren buiten discussie zijn 
gebleven. 
Een paar voorbeelden: 
a) het herstel van de aftrekbaarheid van 
de onderhoudskosten eigen woning. Het 
is aan de schilder in mijn straat niet uit te 
leggen, waarom de overheid deze stimu
lans om zwart werk te witten en terug te 
sluizen naar de bedrijven laat liggen. Fis
caal - heeft de vorige staatssecretaris van 
financien berekend - eindigt zo'n operatie 
vrijwel neutraal. Qua arbeidsplaatsen 
echter niet. 
b) nuancering van het minimum jeugd
loon. Door de stijging van het minimum 
jeugdloon zijn bij de middenstand en aan
verwante sectoren vele duizenden arbeids
plaatsen verloren gegaan. Terwijl een ieder 
zich zorgen maakt over de toenemende 
jeugdwerkloosheid, zijn er duizenden 
thuiswonende schoolverlaters die tegen 
een lagere betaling aan de slag zouden wil
len en kunnen. 
c) nuancering van diploma-vereisten voor 
een groot aantal beroepen. Er is in ons 
land een groot aantal opleidingen, waarbij 
meer dan 40 % van de lestijd wordt be
steed aan kennis of vaardigheid, die men 
slechts in 5 % of minder van de werktijd 
tegenkomt. Een groot aantal leerlingen 
knapt daarop af, terwijl men voor 95 % 
van het werk geschikt zou zijn. Niettemin 
komt men voor die baan of functie niet 
meer in aanmerking. Dit werkt demotive
rend en vervreemdend. 
d) nuancering van het begrip passende 
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arbeid. Met alle begrip voor de client
gerichte benadering van sommige uitke
ringsinstanties, dient niet meer uitsluitend 
beoordeeld te worden of het passend is dat 
men weigert, maar of het passend is dat 
op een weigering een uitkering dient te 
volgen. 
e) krachtige bevordering van het uitzend
wezen; zowel als middel om zelfgekozen 
deeltijdwerkers een kans te geven als ook 
om werkzoekenden tussentijdse arbeids
ervaring te Iaten behouden. Het is het feit, 
dat werkloze uitzendkrachten aanspraak 
kunnen maken op WW /WWV, dat de 
overheid heeft bewogen het uitzendwezen 
terug te dringen. Wellicht moet overwogen 
worden hen vrij te stellen van premiebe
taling en uitkering, althans voorzover zij 
niet vanuit de WW /WWV tijdelijk werk 
hebben aanvaard. 
f) tijdelijke loonsubsidies bij het in dienst 
nemen van WW /WWV'ers, opdat het 
aantrekkelijk wordt hen de voorkeur te 
geven hoven mensen, die vanuit een be
staande werkkring solliciteren. 
g) besteding van WWV-gelden als aan
loopsubsidie voor mensen, die alleen of 
samen met anderen voor zichzelf willen 
beginnen, indien hun werkzaamheid een 
redelijk perspectief biedt. Het is toch te 
dwaas dat hun paging om op eigen kracht 
uit het moeras te komen met intrekking of 
korting van hun uitkering wordt beant
woord. 
h) oprichting van dienstencentra, die de 
mensen bedoeld onder g) met raad en daad 
terzijde staan en hen pas kosten in reke
ning brengen nadat hun bedrijfsresultaat 
een zekere hoogte heeft bereikt. Nu is het 
zo, dat tweederde van al deze initiatieven 
binnen vijf jaar ten onder is gegaan. Met 
behulp van de centra moet het mogelijk 
zijn dit percentage naar beneden te 
brengen. 

De hierboven genoemde initiatieven kosten 
niets of weinig. In sommige gevallen be
tekent het, dat WWV-gelden, die anders 
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toch moeten worden betaald, op een con
structievere wijze worden besteed. Belang
rijk is echter, dat een samenhangend pak
ket van dit soort maatregelen geloofwaar
dig maakt, dat iedere werkloze minder 
voor de overheid daadwerkelijk telt. An
ders gezegd: het nalaten van dit soort 
maatregelen tast die geloofwaardigheid 
a an. 
Ik realiseer mij, dat een aantal van deze 
punten de grote weerzin van de vakbewe
ging zal oproepen, omdat er verandering 
zou komen in moeizaam verworven rech
ten. Ook werkgevers zullen niet met alle 
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punten gelukkig zijn. Begrippen als con
currentievervalsing kunnen de kop opste
ken. Niettemin: liever 100.000 ban en erbij 
onder een wat ander regime dan integrale 
handhaving van de huidige situatie, die 
de entree van tienduizenden schoolverla
ters bemoeilijkt en de rentree van tiendui
zenden oudere werklozen blokkeert. 
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door drs. G. H. Terpstra 

Drs. G. H. Terpstra is secretaris van het CNV spe
ciaal belast met arbeidsvoorwaarden, welzijn en ver
betering van de positie van vrouwen binnen de vak
beweging. 

De verhouding vakbeweging 
politiek 
Een beschouwing vanuit bet CNV 

Mijn eerste en ook een van de belangrijkste leermeesters bij het CNV, Cees Bakker, 
had in de decembermaand van elk jaar de gewoonte zijn geloof uit te spreken dat 
het volgend jaar een van de moeilijkste jaren zou worden, die wij ooit hadden gehad. 

Deze voorspelling had in de afgelopen 
decembermaand zeker gedaan kunnen 
worden voor wat betreft de verhouding be
drijfsleven-politiek in 1982. Deze verhou
ding tussen werkgevers-werknemers-poli
tiek (overheid en parlement) bevindt zich 
inderdaad op een zeer ernstig dieptepunt. 
De huidige minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid staat hierbij in het mid
delpunt. Werkgevers moeten steeds weer 
intern vergaderen of zij nog wei met So
ciale Zaken willen overleggen, het CNV 
heeft een kort geding aangespannen tegen 
de Staat der Nederlanden en de FNV en 
de Vakcentrale MHP zijn ook allerminst 
gelukkig. Daarnaast client iedereen een 
klacht in bij de ILO (de Internationale 
Arbeidsorganisatie) over veelvuldige aan
tasting van de contractvrijheid in ons land. 
In dit artikel doe ik een poging om aan te 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 2/82 

geven hoe het in ons land zo ver kon ko
men. Naar mijn mening spelen hierbij met 
name de ontwikkelingen sinds het bijna
akkoord in 1979 een zeer belangrijke rol. 
Vanaf dat moment is er in het bedrijfs
leven een worsteling aan de gang om te 
komen tot een meer gemeenschappefijke 
aanpak van onze economische problemen. 
Ret is een uiterst moeizaam proces. Het 
gaat hierbij om een gelijktijdige aanpak 
van arbeidsmarktproblemen, herverdeling 
van de arbeid en kosten. Naar de mening 
van het bedrijfsleven (stichtingsakkoord 
november 1981) kunnen deze onlosmake
lijk met elkaar verbonden vraagstukken 
het beste op bedrijfstak- en ondernemings
niveau worden opgelost, waarbij het cen
trale niveau ondersteunend en stimulerend 
zou kunnen en moeten optreden. Volgens 
een onderzoeh: van het KRO-programma 
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'Brandpunt op de markt' deelt de meer
derheid van het Nederlandse volk deze 
mening. Aan deze noodzakelijke voor
waarde voor economisch herstel heeft de 
overheid sinds 1979 nauwelijks een bijdra
ge geleverd. lntegendeel, geste1d kan wor
den dat de overheid door het steeds weer 
ingrijpen in de lonen door middel van 
wetten dit proces heeft verhinderd, in ieder 
gcval ernstig vertraagd. Op dit gebied is 
er geen enkel verschil tussen de huidige 
minister van Sociale Zaken en zijn voor
ganger. De storm, die Den Uyl nu oogst, 
is in zeer belangrijke mate het gevolg van 
de wind, die Albeda heeft gezaaid in de 
voorgaande jaren. Beide bewindslieden 
hebben vee) meer oog voor het politieke 
circuit dan voor de ontwikkelingen in het 
bedrijfsleven. Het negeren en niet meer 
serieus nemen van het bedrijfsleven en or
ganen van bet bedrijfsleven, zoals de SER 
en de Sticbting van de Arbeid, beeft ons 
in dit dal gebracht. 

De principiele benadering 
Binnen het CNV leeft de gedacbte sterk 
dat onze democratic een veelvormige en 
veelsoortige democratic is, die onderling 
ook zeer sterk verweven is. De parlemen
taire democratic, de vrije pers, een goed 
en democratiscb georganiseerd bedrijfsle
ven zijn ieder voor zich belangrijke en 
onmisbare elementen van ons democra
tiscb bestel. Binnen dit gebeel erkent het 
CNV dat op vee) gebieden de uiteindelijke 
verantwoordelijkbeid berust bij de demo
cratiscb gekozen en gecontroleerde over
beid. Niet voor niets kan bet CNV zich 
goed vinden in de ideeen van een gcorien
teerde markteconomie, waarbij de over
beid op het gebied van bijvoorbeeld milieu 
en energie randvoorwaarden stelt. 
In dit kader beeft bet gebele Nederlandse 
bedrijfsleven ook de mogelijkheid aan
vaard in de Wet op de Loonvorming van 
1970, dat de overbeid bij ernstige versto
ringen van de economic in de lonen mag 
ingrijpen als uiterst middel. Dit uiterste 
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midde1 gebruikt de overbeid echter bijna 
constant. J aar in jaar uit grijpt de overbeid 
tijdelijk in op basis van nieuwe tijdelijke 
wctten. In de adviesaanvraag over het 
ziekteverzuim wil de overbeid ook nog per 
cao-artikel kunnen ingrijpen. 
Naar de mening van het CNV ondermijnt 
de overbeid op deze wijze de economiscbe 
democratic en daarmee een onderdeel van 
ons democratiscb bestel. De politieke de
mocratic misbruikt op deze wijze baar 
uiteindelijke bevoegdbeden om andere de
mocratiscbe elementen van onze samen
leving op te heffen. Het ondermijnen van 
de sociaal-economiscbe democratic is 
even ernstig voor ons democratisch bestel 
als bijvoorbeeld de invoering van vormen 
van perscensuur. Daarom begrijpen wij 
het boofdcommentaar in Trouw van 24 
december 1981 ook niet, waarin bet CNV 
wordt geadviseerd de FNV-visie te volgen 
in die zin dat contractvrijheid goed is, 
maar dat inbreuken daarop aanvaardbaar 
zijn als bet een of andere contractpartij 
beter uitkomt. Perscensuur is voor bet 
CNV fout, zelfs als daardoor de hoofd
commentaren beter zouden worden. 
Op dit principiele punt staat het CNV 
dichter bij bet CDA dan bij de PvdA. 
'Gespreide verantwoordelijkheid' ligt bij 
het CNV goed. In de praktijk heeft dit niet 
geleid tot betere contacten met het CDA, 
omdat de CDA-ministers en -fractie zich 
tocb niet houden aan de ideeen rondom 
gespreide verantwoordelijkbeid. 
In december 1981 heeft het CNV in een 
gesprek met de VVD-fractie een ernstig 
beroep gedaan de huidige visie op de vak
beweging en op loonmaatregelen te hand
haven, ook indien de VVD weer zou gaan 
regeren. Aan goede contacten op dit punt 
met de oppositie aileen, welke dan ook, 
beeft bet bedrijfsleven ook niet veel. 

De economische problematiek 
Uit de veelheid van gegevens, die het Cen
traal Planbureau publiceert, kan het vol
gende staatje worden afgeleid: 
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groei wereldhandel 
groei reeel nationaal inkomen 

groei reeel loon (modaal) 

investeringen bedrijven 

werkloosheid 

Deze tabel geeft duidelijk de ernst van de 
problematiek aan. Achter deze cijfers 
schuilt een veelheid van economische ont
wikkelingen. De belangrijkste verschillen 
tussen nu en de jaren zestig zijn de volgen
de: 
- In de jaren zestig was er een grotere 
overeenstemming tussen overheid, werk
gevers en werknemers over de te voeren 
sociaal-economische politiek. De jaren ze
ventig worden overheerst door discussies 
over de medezeggenschap, de V AD en een 
redelijke inkomensverdeling. 
- Ret produceren van met name industrie
le goederen is aanmerkelijk duurder ge
worden als gevolg van de energieprijzen, 
het milieu en een veelheid van overheids
voorschriften. 
- De concurrentie is veel grater geworden 
door de opkomst van nieuwe industriesta
ten (Japan, Taiwan, Brazilie, etc.) en door 
een stagnerende inkomensontwikkeling 
in de rijke Ianden. 
Ret energie-aspect en de opkomst van 
nieuwe industriestaten zijn elementen van 
een verschuiving van de politieke en eco
nomische macht op de wereld. Dit blijkt 
ook uit een CPB-tabel in de MEV-S2 over 
de groei van de wereldhandel sinds 1979 
voor de diverse blokken: 

OESO-landen (Verenigde Staten, 
Europa, Japan) 
OPEC-landen (olie) 
Overige derde-wereldlanden 
Staatshandelslanden 
(Rusland, Oost-Europa) 

Totaal 

- 3 
+ 37 
+ 10 

+ 7 

+ 2,5 
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gemiddelde '63-'73 1981 
(Ned. Econ. 1985) (MEV 1982) 

9,5 - 2 

5,5 - 2,5 

4 - 3 

6,5 - 9 

33.000 375.000 

Tndien men rekening houdt met het feit dat 
Japan met + 9 voorkomt in het OESO
cijfer, blijkt uit deze tabel des te meer dat 
de macht op de wereld verschuift ten na
dele van de oude rijke wereld (Europa + 
USA). 
De vraag is derhalve hoe een land als Ne
derland zich moet opstellen. Wat is de 
beste marrier van reageren? Binnen het 
bedrijfsleven wordt steeds meer gepleit 
voor een decentrale benadering, terwijl 
politici de neiging hebben steeds meer 
door de staat te willen Iaten regelen. Dit 
is hoogstwaarschijnlijk een van de oorza
ken van het uit elkaar groeien van bedrijfs
leven en politiek. 

De antwoorden op de uitdaging van de 
jaren zeventig 
De overheid 
Na de oliecrisis in 1973 heeft de Neder
landse overheid, mede op advies van de 
OESO, de consumptieve uitgaven ver
hoogd teneinde de negatieve invloed op de 
bestedingen als gevolg van de hoge olie
rekening te compenseren. De uitgaven 
zouden later kunnen worden gefinancierd 
door zogenaamde inverdieneffecten (meer 
belastingen door meer groei en uiteraard 
minder werkloosheidsuitkeringen). In ons 
land hebben deze inverdieneffecten zich 
niet voorgedaan, hoogstwaarschijnlijk wei 
in Japan. In de tweede helft van de kabi
netsperiode Den Uyl beginnen dan ook de 
discussies over bezuinigingen in de collec
tieve sector (de 1 procent-nota van minis
ter Duisenberg) en pogingen buitenlandse 
werknemers te exporteren door middel van 
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de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers 
(on twerp van minister Boersma). Het eer
ste kabinet Van Agt zette dit beleid voort 
door middel van Bestek '81 en het invoeren 
van de Wet Arbeid Buitenlandse Werk
nemers door minister Albeda. Ook het 
tweede kabinet Van Agt houdt zich voor
namelijk bezig met het vraagstuk van de 
financiering van de collectieve sector door 
middel van bezuinigingen (Ziektewet, 
enzovoorts). 

De werkgevers 
Werkgevers hebben heel sterk gepleit voor 
oplossing van het energievraagstuk door 
middel van besparingen en invoering van 
kernenergie en voor winstherstel in het be
drijfsleven via verlaging van de collectieve 
lasten. Het overheidsbeleid op dit laatste 
punt werd in principe juist gevonden, 
maar te gering van omvang. 

De werknemers 
De werknemers gaan heel sterk uit van het 
feit dat de economie minder snel groeit. 
Men aanvaardt de nullijn voor de modale 
werknemer, ondanks het feit dat minister 
Boersma voor de televisie verklaart dat dit 
irreeel is en het regeerakkoord Van Agt
Wiegel in 1977 uitgaat van de nullijn bij 
tweemaal modaal. Daarnaast bepleiten de 
werknemers herverdeling van arbeid en 
een gelijke behandeling van alle groepen. 
FNV en CNV komen op basis van deze 
uitgangspunten in botsing met Bestek '81. 
Het CNV wijst ook fel de Wet Arbeid 
Buitenlandse Werknemers af, samen met 
de Raad van Kerken. Echter zonder enig 
resultaat. Het CNV benadrukt steeds meer 
de noodzaak van een gemeenschappelijke 
aanpak. Zonder een grotere overeenstem
ming tussen aile partijen lukt het niet. 

Het werkgelegenheidsbeleid 
Werkgevers en werknemers worden het 
steeds meer eens over het feit dat de over
heid veel te veel kijkt naar de financiering 
van de coilectieve sector, maar niet naar 
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de oorzaken van de financiele problemen 
in deze sector. De groei van de werkloos
heid en de deelname aan de W AO krijgt 
veel minder aandacht dan de hoogte van 
de uitkering. Binnen het CNV is in 1973 
onder andere het volgende voorgesteld op 
een studieconferentie over de Miljoenen
nota: 
- uitbreiding GAB's 
- invoering vacaturemelding bij werkge-
vers 
- opzet scholingsbeleid. 

Aileen de vacaturemelding is geregeld en 
gaat in per 1983! De moeizame discussies 
over deze zaken vonden in 1979 hun afron
ding in het bijna-akkoord. Dit akkoord 
ging uit van afspraken over arbeidstijdver
korting, arbeidsmarktproblemen en kos
ten. Bestrijding van de werkloosheid, be
perking uitstoot naar de W AO stonden in 
dit akkoord centraal. 
Werkgevers erkennen hierin dat winsther
stel aileen niet voldoende is en werknemers 
leggen een duidelijk verband tussen ar
beidstijdverkorting en kosten. Binnen de 
FNV aanvaardden met name Dutman en 
Schelling dit akkoord niet. Dutman wilde 
het akkoord verhogen met de bestekkor
tingen a 1 procent en Schelling geloofde 
nog in de oplossingen van de OESO uit 
1973, namelijk werkloosheidsbestrijding 
door meer consumptie. 
Het kabinet Van Agt en met name minis
ter Albeda stonden in 1979 voor de keus. 
Of het bijna-akkoord uitvoeren met aile 
voorstanders, waaronder de Industriebond 
FNV, of zelf weer alle macht naar zich 
toetrekken, omdat enkele bonden (met 
name trendvolgers) niet mee wilden doen. 
N aar de mening van het CNV heeft minis
ter Albeda en het gehele kabinet toen vol
strekt onjuist gekozen. Men keek aileen 
maar naar de lonen en naar de financie
ring van de collectieve sector, maar niet 
naar de werkgelegenheid in de particuliere 
sector. Het belangrijkste argument van 
minister Albeda was dat de Stichting van 
de Arbeid niet unaniem was, waardoor de 
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regering wei moest ingrijpen zowel in 1980 
als in 1981. In CNV -ogen heeft de minis
ter zijn argument wei enigszins verzwakt 
door het unanieme akkoord in de Stichting 
van de Arbeid over illegale buitenlandse 
werknemers ook af te wijzen. 
Ondanks de loonmaatregel 1981 besluit 
de Stichting van de Arbeid in maart 1981 
door te gaan met pogingen het overleg 
over werkgelegenheid voort te zetten. Dit 
werk resulteert in twee rapporten met vee1 
unanieme opvattingen. Deze hebben be
trekking op: 
- de noodzaak van decentraal overleg 
over werkgelegenheid, arbeidsmarkt en 
kosten. Hiervoor is contractvrijheid ver
eist. 
- de wenselijkheid van decentraal overleg 
over investeringsloon 
- deeltijdarbeid 
- arbeidsmarktproblemen (scholing, enzo-
voorts) 
- jeugdwerkloosheid. 

Deze unanieme afspraken spelen echter in 
het overleg met minister Den Uyl geen 
enkele rol. De minister kijkt alleen maar 
naar het regeerakkoord en met name naar 
de gewenste inkomensverdeling (-1 tot -4) 
en neemt aileen op grond daarvan een 
veelheid van loonmaatregelen. De idee van 
het CNV om nu eens niet loonmaatregelen 
te nemen maar gezamenlijk de werkloos
heid, en met name de jeugdwerkloosheid, 
op te lossen op basis van het stichtings
akkoord wordt niet eens overwogen. 
Hoogstwaarschijnlijk omdat het niet in 
het regeerakkoord staat! 
Een ten opzichte van zijn voorganger 
nieuw element - tot nu toe ook het enige 
nieuwe element- is de opvatting van mi
nister Den Uyl, dat de overheid juist moet 
ingrijpen als de Stichting van de Arbeid 
wei unaniem is. 
De ervaring van de afgelopen jaren met 
het overleg met de overheid heeft bij de 
Stichting van de Arbeid heel sterk de in
druk gewekt dat het bedrijfsleven op geen 
enkele wijze serieus wordt genomen en dat 
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voor de politici aileen hct politick bedrijf 
telt. 

W erkgelegenheidsfonds en investerings
loon - een illustratie 
Zoals bekend heeft het CNV cind 1980 
voorgesteld een werkgelegenheidsfonds op 
te richten, teneinde nieuwe projecten in 
de industrie te financieren. (N.B. Dit on
danks het feit dat sommigen buiten het 
CNV zich zorgen maken over het grote 
aantal witte boorden binnen het CNV.) 
De !eden waren bereid hiervoor 1 procent 
van de prijscompensatie te bestemmen. 
Werkgevers- en werknemersorganisaties 
zouden bij het beheer van het fonds kun
nen worden betrokken. 
In de gesprekken met politieke partijen 
was dit laatste het grote discussiepunt. 
Yooral de PvdA wees er op dat industrie
belcid eigenlijk een directe overheidstaak 
is. Ook de idee van het investeringsloon is 
naar onze mening verkeerd opgepikt door 
de politick. Volgens het CNV kan inves
teringsloon een grote rol spclen bij de fi
nancieringsproblemen in ondernemingen 
en bedrijfstakken. Via de informateurs 
Halberstadt en De Galan komt echter in 
de regeringsstukken te staan dat investe
ringsloon in 1982 niet haalbaar is en dat 
het beter is de belastingen maar te verho
gen (Solidariteitsheffing). 
Constructieve ideeen worden onvoldoende 
ondersteund of zodanig vervormd dat de 
voorstanders van de idee zich er niet meer 
in herkennen. Geef het geld maar aan de 
staat, dan komt alles wei in orde, terwijl 
het CNV juist zelf in de bedrijfstakken 
aan de slag wil. 

De argumenten voor ingrijpen en ons 
commentaar daarop 
De in de afgelopen jaren meest gehoorde 
argumenten v66r ingrijpen zijn: 
a. partijen (werkgevers en werknemers) 
zijn het niet eens (Albeda) 
partijen zijn het wei eens (Den Uyl) 
b. het bestaan van koppelingen (trend en 
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sociale zekerheid) 
c. bescherming van de minima. 

ad a 
De vraag of partijen het al of niet eens zijn 
slaat altijd op het centrale niveau. lnder
daad is het uitermate moeilijk op centraal 
niveau allesomvattende afspraken te rna
ken. Dit is echter als zodanig geen pro
bleem, omdat de onderhandelingen op 
centraal niveau niet het eind van het on
derhandelingsproces zijn, maar het begin. 
Onderhandelingen per cao in bedrijfstak
ken en ondernemingen moeten nog volgen. 
Het voordeel van onderhandelingen per 
cao is dat partijen het - dit in tegensteiling 
tot het centrale niveau - eens moeten 
worden. Cao-loze tijdperken kunnen nooit 
te lang duren. 
De reeds vermelde koppeling tussen werk
gclegenheid, arbeidsmarkt en kosten en 
het feit dat partijen het op decentraal 
niveau zich niet kunnen veroorloven lang 
van mening te blijven verschillen zijn voor 
het CNV de belangrijkste argumenten om 
te pleiten voor decentraal overleg, waarbij 
het centraal niveau zo mogelijk ondersteu
nend bezig is. Relaties tussen het a! of 
niet eens zijn op centraal niveau en over
heidsingrijpen ziet het CNV niet. In de 
politick ligt dit geheel anders. Daar kijkt 
men blijkbaar aileen maar naar het cen
trale overleg alsof dat alles is. Een typisch 
staaltje van centralistisch denken. 
Een tegenargument met betrekking tot de 
koppeling tussen werkgelegenheid en kos
ten is dat deze koppeling in theorie ook 
op centraal niveau kan worden aange
bracht bijvoorbeeld door middel van een 
banenplan. Het CNV gelooft echter niet 
in de mogelijkheid een nationaal werkge
legenheidsplan voor aile bedrijfstakken en 
ondernemingen te maken. Tevens strookt 
een dergelijke opzet niet met de CNV
ideeen rondom medezeggenschap. 

ad b 
De overheid heeft voor het overleg met de 
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ambtenarenbonden de keuze uit vrij over
leg met alle rechten en plichten zoals dit 
ook het geval is in de particuliere sector 
of een systeem, waarbij de overheid de 
particuliere sector volgt, dat wil zeggen 
trendbeleid zonder stakingsrecht. Sinds 
1959 bestaat in ons land het laatste sys
teem. Dit systeem heeft vee! voordelen, 
zoals onder meer blijkt uit het aantal sta
kingsdagen bij ambtenaren in vergelijking 
met bijvoorbeeld Engeland en Frankrijk 
waar meer het eerste systeem geldt. 
De keuze van het systeem behoort naar de 
mening van het CNV onderdeel te zijn 
van het overleg tussen overheid en bon
den, waarbij ook de overlegstructuur en 
het stakingsrecht een rol spelen. 
Binnen het huidige trendsysteem acht het 
CNV het volstrekt onjuist indien de over
heid als overheid aan de particuliere sector 
bij wet oplegt, datgene wat de overheid 
als werkgever uit de trend wil zien komen. 
Dit is een vermenging van de overheid als 
overheid met de overheid als werkgever. 
Ook het bestaan van koppelingen in de 
sociale zekerheid is volgens het CNV geen 
argument om constant in de lonen in te 
grijpen. Ingrepen in de lonen bei'nvloeden 
wei de uitkeringshoogte, maar niet het 
aantal personen dat afhankelijk is van de 
sociale zekerheid, met name werklozen 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Ten
einde de groei in de werkloosheid en de 
W AO af te remmen is decentraal overleg 
noodzakelijk. Partijen moeten zich ervan 
bewust zijn dat het niet oplossen van deze 
vraagstukken in de bedrijfstakken hen 
duur komt te staan (premieverhoging). 
Indien wordt overgegaan tot ontkoppeling, 
ondermijnt de overheid dit marktconforme 
gcdrag. 

ad c 
Bij de laatstc loonmaatregel is nogal vaak 
gewezen op het beschermen van de mini
ma. Ook voor het CNV is dit een hoogst 
belangrijke zaak. Wij zien echter niet in 
op welke wijze de huidige loonmaatregel 
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de minima beschermt, gelet op de korting 
van de vakantietoeslag met een half pro
cent en een beperking van de mogelijkheid 
de vloeren in de vakantietoeslag te verho
gen. Een vee! belangrijker argument is nag 
dat deze loonmaatregel op geen enkele 
wijze het werkgelegenheidsoverleg bevor
dert, terwijl juist de zwakken in ooze sa
menleving de dupe zijn van de steeds toe
nemende werkloosheid. 

Het artikel van VanMaanen 
Uit het voorgaande blijkt dat naar mijn 
mening ondernemingen en bedrijfstakken, 
zowel werkgevers als werknemers, een be
langrijke rol moeten spelen bij het ver
beteren van de werkgelegenheidssituatie. 
Dit proces zou door de overheid moeten 
worden bevorderd. In het overleg met het 
kabinet heeft het CNV deze gemeenschap
pelijke aanpak voorgesteld op het gebied 
van: 
- het industriebeleid: commissie Wagner 
en MIP 
- het bouwbeleid 
- het arbeidsmarktbeleid op basis van het 
rapport van de Stichting van de Arbeid 
- het energiebesparingsbeleid 
- bestrijding van de jeugdwerkloosheid. 
Uiteraard moet hierbij oak de financiering 
worden betrokken (bijvoorbeeld investe
ringsloon). Het kabinet heeft hierop nau
welijks gereageerd. Loonmaatregelen en 
een banenplan schijnen aile aandacht op 
te eisen. De somberheid, die VanMaanen 
bezit ten opzichte van ondernemingen en 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 2/82 

86 

vakbeweging, bezit het CNV ten opzichte 
van de mogelijkheden van de overheid. 
Met erkenning van aile moeilijkheden zul
len bedrijfstakken en ondernemingen wei 
moeten, ondersteund door de overheid, 
omdat de overheid het aileen niet kan. Op 
dit punt verschilt het CNV dus met de 
visie van Van Maanen. 
In dit Iicht valt het op dat VanMaanen 
zich beperkt tot de FNV, die zich hoogst
waarschijnlijk vee! beter in de opvatting 
van Van Maanen kan vinden dan het 
CNV. 
De concrete voorstellen op pagina 78 
hebben geen van allen betrekking op een 
krachtig beleid van de overheid. maar vee! 
meer op het ruimte scheppen door de 
overheid voor het bedrijfsleven, dat val
gens Van Maanen niet de oplossing kan 
brengen. 

Tot slot 
In het voorgaande is gepoogd een indruk 
te geven van de ideeen, die binnen het 
CNV Ieven. Ik hoop dat hierdoor het 
CNV-standpunt iets duidelijker is gewor
den, waardoor tevens een bijdrage kan 
worden geleverd aan betere verhoudingen 
tussen vakbeweging en politiek. 
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Hieronder wordt de tekst afgedrukt van de brief die 
die het CDA Partijbestuur heeft gezonden aan de 
voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenkonferentie 
inzake de vredes- en veiligheidsproblematiek. 

Aan Zijne Eminentie Johannes Kardinaal Willebrands, 
voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenkonferentie. 

Eminentie, 

Zoals u in uw brief d.d. februari 1981 1 ons 
in herinnering brengt, heeft u er in januari 
1976 op gewezen dat men 'naast rege
Iingen bij verdragen en mede ter onder
steuning daarvan, ook eenzijdige stappen 
op het gebied van wapenbeheersing en 
wapenbeperking niet zou moeten uitslui
ten; stappen die verenigbaar zijn met een 
geoorloofde en doelmatige bescherming 
van de eigen veiligheid, en die ook een uit
nodiging inhouden tot positieve reactie, 
welke voor werkelijke ontwapening nodig 
is'. 
U legt ons nu de vraag voor of wij in prin
cipe voor een eenzijdige stap zijn onder 
de tweevoudige voorwaarde, zoals u die in 
uw verklaring van 1976 heeft geformu
leerd. 

Wij hebben er goede nota van genomen 
dat u het noodzakelijk geacht heeft om de 
tweevoudige voorwaarde te vermelden 
waaraan eventuele eenzijdige stappen die
nen te voldoen. Tevens stellen wij vast dat 
u nogmaals herhaalt dat zulke stappen 
een functie moeten hebben naast rege
lingen bij verdragen en deze mede dienen 
te ondersteunen. Er kunnen zich omstan
digheden voordoen waaronder eenzijdige, 
door de NAVO of de VS gedane stappen, 
aan bovenstaande condities voldoen. Dit 

17 december 1981. 

is onder andere niet het geval voor een
zijdige denuclearisering van Nederland. 
Wij gaan daar in het hierna volgende na
der op in. 
De formule van 1976 achten wij zeer ver
antwoord en stimulerend en wij zeggen 
daarop dan ook volmondig ja, zulks in 
tegenstelling zowel tot diegenen die zonder 
meer eenzijdige stappen afwijzen, als tot 
diegenen die de koppeling met de door u 
genoemde voorwaarden uiteindelijk blij
ken te verwerpen. 
Wij tekenen hierbij aan dat ook in onze 
partij een aantal mensen gevonden worden 
die, voorzover het de nucleaire bewape
ning betreft, geneigd zijn om de tweevou
dige voorwaarde af te wijzen. Hoewel het 
CDA als zodanig hun stand punt niet deelt, 
erkent het in zijn program 'Om een zinvol 
bestaan' ook het 'zogenaamde atoom
pacifisme als een legitieme opvatting bin
nen de partij en verwacht (het CDA) daar
van ook een waardevolle inbreng in de ge
dachtenvorming' (artikel XI.2.b.). 
Daardoor is er in onze partij ook ruimte 
voor o.a. diegenen die vanwege hun afwij
zing van de door u gestelde tweevoudige 
voorwaarde, uw vraag met neen zouden 
beantwoorden. Onder hen zijn er die be
scherming van 's lands veiligheid door 
middel van een op de aanwezigheid van 

* 'Documentatie' is een rubriek waarin- incidenteel- noties, redevoeringen, brieven etc. over 
een voor de christen-democratic relevant thema opgenomen worden, die naar het oordeel van de 
redactie daarvoor in aanmcrking komen en die niet elders reeds in CDA-verband werden 
afgedrukt. 
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nucleaire middelen gebaseerde militair
politieke afschrikkingsstrategie als onge
oorloofd en ondoelmatig beschouwen en 
derhalve zullen zij de tweevoudige voor
waarde als onaanvaardbaar opvatten. 
Het CDA als zodanig deelt die opvatting 
niet en in het vervolg van dit schrijven 
zullen we vanuit de door het CDA aan
vaarde hoofdlijn van beleid op uw vragen 
ingaan. 

Ad 1 (Hoe ziet u de betekenis van ons lid 
zijn in bondgenootschappen? Moet men 
zich altijd richten naar de meerderheid in 
bijv. de NA VO?) 
Het NAYO-bondgenootschap is een orga
nisatie met een strikt defensieve betekenis. 
'In het Iicht van de internationale verhou
dingen blijft deNA YO voor de voorzien
bare toekomst hoofdinstrument van beleid 
ter voorkoming van oorlog, ten dienste van 
de beheersing van crises en voor het be
vorderen van vrede en veiligheid, alsmede 
voor de bescherming van democratische 
en maatschappelijke waarden die in onze 
samenleving gelden.' (artikel 11.5) Het 
CDA wenst dat de NA YO zich daarbij 
inzet voor de vermindering van nucleaire 
wapens. Initiatieven en besluiten binnen de 
NA YO moeten voortdurend aan boven
genoemde doelstellingen worden getoetst. 
Als lid van het bondgenootschap moet 
Nederland 'van zijn kant waakzaam blij
ven opdat de verbintenis dat van NA YO
zijde nimmer in strijd met de doelstel
lingen van de YN als eerste wapengeweld 
zal worden ingezet, geen dode letter 
wordt' (artikel 11.13). 
Gezien de verantwoordelijkheid die de Ne
derlandse regering voor de veiligheid van 
ons land heeft, en gezien de onbetwistbare 
medeverantwoordelijkheid die Nederland 
draagt voor de veiligheid van de westerse 
democratieen, dient ons land een volwaar
dige plaats in te nemen binnen het 
NAYO-bondgenootschap. Oat impliceert 
de aanvaarding van de daaraan verbonden 
rechten en plichten, waaronder de op-
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dracht om 'een creatieve en kritische bij
drage te leveren aan de vorming van het 
NA YO-beleid' (artikel Xl.2.d.). 
Binnen het bondgenootschap heeft elke 
lidstaat een bepaalde speelruimte om zijn 
eigen inbreng tot gelding te brengen. Ne
derland hoeft zich niet altijd te richten 
naar de meerderheid in de NAYO en heeft 
dat in het verleden oak niet altijd gedaan. 
Wij herinneren hier aan de discussie rand 
de neutronengranaat. De veiligheidspara
graaf in ons program 'Om een zinvol be
staan' legt op vele plaatsen getuigenis af 
van het bij ons levende besef dat Neder
land een initiatiefrijk bondgenoot dient te 
zijn. Zo wordt van de zijde van het CDA 
uitdrukkelijk een beleid voorgestaan, 
waarbij Nederland binnen het bondgenoot
schap voortdurend pogingen doet om de 
zogenaamde atoomdrempel te verhogen. 
Als voorbeeld moge tevens gelden dat Ne
derland een voorbehoud heeft gemaakt 
terzake het al dan niet stationeren van 
nucleaire middellange-afstandswapens op 
zijn grondgebied (artikel 11.9.). Een voor
behoud waarbij de bondgenoten zich heb
ben moeten neerleggen. 
Het beschikken over een eigen speelruimte 
houdt echter tevens in dat daaraan gren
zen verbonden zijn. Naar onze opvatting 
zijn die grenzen daar gelegen waar een 
wezenlijke verbreking van de politieke en 
militaire eenheid van het bondgenootschap 
dreigt. Het streven naar een feitelijke vol
waardigheid als NA YO-lid, een status die 
noodzakelijk is voor onze politieke in
vloed, impliceert dat wij bij de formulering 
en de doorvoering van onze politieke ini
tiatieven rekening houden met de politieke 
context waarin het NA YO-forum opereert. 
Onze houding t.o.v. de NA YO wordt be
paald door een zakelijke afweging van de 
mogelijkheden en verantwoordelijkheden 
die Nederland heeft. Deze afweging vindt 
plaats op basis van het Program van Uit
gangspunten van het CDA. 

Ad 2 (Acht u het mogelijk aileen een een-
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zijdige stap te zetten als klein land dat ge
bonden is zoals het onze?) 
Aangezien de NA YO een bondgenoot
schap is van souvereine staten en derhalve 
geen supra-nationale organisatie, kan elk 
individueellid tot eenzijdige stappen over
gaan, ook als het een klein land is. Het 
blijft natuurlijk wei de vraag of zo'n een
zijdige stap van een land, militair en of 
politick, zinvol of vruchtbaar is. Met name 
zullen de twee door u genoemde voor
waarden daarbij scherp in het oog gehou
den moeten worden. Tevens moet worden 
bedacht dat de defensie, waarvan in die 
tweevoudige voorwaarde gesproken wordt, 
niet aileen de veiligheid van Nederland 
maar ook die van de westelijke democra
tieen en van de gehele wereld betreft. Met 
name zal moeten worden bedacht dat 
zulke stappen de stabiliteit in de wereld 
niet mogen verstoren, maar juist moeten 
verbeteren. Wij streven naar zo'n verbete
ring, niet vanuit een ongeregelde gehecht
heid aan 'evenwichtigheid', maar omdat de 
cerste en laatste bekommernis die ons 
allen client tc verenigen is: het voorkomen 
dat waar ter wereld ook een nucleair con
flict uitbreekt. Dat maak zorg voor stabili
teit tot een onontkoombaar dee! van de 
Nederlandse verantwoordelijkheid. 
Naarmate onderhandelingen over de be
heersing en vermindering van kernwapens 
een belangrijker rol gaan spelen, neemt de 
zinvolheid van eenzijdige stappen op dit 
gebied af en zullen deze stappen zelfs sterk 
contra-produktief worden. lndien het wes
ten niet eensgezind reageert, zijn van on
derhandelingen wcinig positieve resultaten 
te verwachten. Bij de Sovjet-Unie zal dan 
immers onzekerheid bestaan omtrent de 
vraag welkc voorwaarden zij zal moeten 
aanvaarden. Derhalve wenst het CDA dat 
'de NAVO haar eigen taak op het gebied 
van wapenbeheersing en -vermindering 
door gecoordinecrde aanpak daarvan be
vordert' (artikel 11.6.). 

Ad 3 (Welke zijn uw kanttekeningen-
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positief en/ of negatief - en op welke 
gronden bij het voorstel van het IKV, zoals 
overwogen door Pax Christi?) 
De brochure van Pax Christi 2 omvat een 
analyse van de huidige spanningsverhou
ding tussen Oost en West en stelt, mede 
aan de hand van ethische, wetenschappe
lijke, politieke en pastorale overwegingen, 
een bepaalde oplossing voor. 
Wij achten het juist dat de geschetste pro
blematiek vanuit deze verschillende zijden 
wordt belicht en dat voorstellen op de ge
noemde overwegingen worden gebaseerd. 
Deze zijn aile. en in integraal verband, van 
wezenlijk belang voor het vinden van op
lossingen. De vraag rijst echter of dit in de 
brochure consequent tot zijn recht komt. 
V oorzover in de analyse ongerustheid 
naar voren wordt gebracht over de voort
gaande bewapeningswedloop en de aan 
beide zijden aan te treffen neiging om 
militaire superioriteit te verwerven, delen 
wij de opvatting van het rapport. Wij wil
len u hierbij verwijzen naar datgene wat 
in de brochure 'Over vredesbeleid' 3 van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
over zulk streven is opgemerkt. Men moet 
echter de feiten recht doen. Zo moet wor
den gesteld dat president Carter serieus 
getracht heeft om van het superioriteits
denken los te komen en dat de nieuwste 
voorstellen van de regering-Reagan impli
ceren dat het SALT II regiem de facto 
wordt aanvaard. 

Over de ethische overwegingen 
Wij menen dat de zorgvuldigheid bij de 
afweging van politieke factoren voortdu
rend van ethiek doordrongen moet zijn. 
Derhalve achten wij het niet mogelijk dat 
er een scheiding wordt aangebracht tussen 
ethische argumentaties enerzijds en poli
tieke analyses anderzijds. Dit brengt met 
zich dat het op ethische gronden bepleiten 
van een politick waarvan, op grond van 
eerlijke en grondige analyse, gevreesd 
moet worden dat die averechts uitwerkt op 
de centrale bekommernis die de ethiek 
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eigen moet zijn, als onethisch moet worden 
afgewezen. In dit verband valt het ons op 
dat de conclusies van het Pax Christi
rapport reeds geformuleerd worden aan 
het eind van het eerste hoofdstuk over de 
ethische overwegingen, dus los van de 
wetenschappelijke en politieke analyse. 
De compositie van de brochure wordt zo
doende gekenmerkt door een volgorde tus
sen conclusies en argumentaties waardoor 
men snel in cirkelredeneringen vervalt. In 
dit verband prefereren wij het tweede ge
deelte van punt 3 op pagina 6 van het 
rapport 4 boven de uitspraak op pagina 2 
van uw schrijven, welke luidt 'en samen 
zoeken nadere morele normen te ontwik
kelen om de te nemen stappen te kunnen 
verantwoorden'. Dit zoeken zal steeds ge
paard moeten gaan met een helder besef 
van de werkelijkheid waarop deze normen 
betrekking hebben. Zo'n ethische analyse 
zal de problemen open moeten leggen op
dat er ruimte ontstaat voor de keuze van 
verantwoorde wegen die wellicht kunnen 
afwijken van die welke men aanvankelijk 
op het oog had. Helaas treft men bij velen 
de neiging aan om de ethiek in dienst van 
een bepaalde politieke opzet te stellen. Dat 
is de omgekeerde weg. 
Het lijkt ons dan oak een goede methode 
om de uitspraken van het kerkelijk leer
gezag zonder vooringenomenheid te analy
seren. Onzes inziens kan uit de relevante 
documenten niet worden aangetoond dat 
het IKV-voorstel de juiste weg is. De 
schrijvers van de brochure onderkennen 
dat ook blijkens kritiek op pagina 18 van 
de brochure op de antwoorden die worden 
gegeven in het Vaticaanspleidooi voor de 
ontwapening. Deze antwoorden worden 
als conventioneel bestempeld. Ook terzake 
de uitspraken van het Amerikaanse epis
copaat, zoals zij in een vrije vertaling op 
pagina 23 zijn weergegeven, kan slechts 
met behulp van een zeer betwistbare extra
polatie tot steun voor het IKV-voorstel 
worden besloten. 
Onzes inziens moet op grond van ethische 
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overwegingen worden vastgesteld dat het 
berusten in het bezit en gebruik van kern
wapens ethisch onaanvaardbaar is. Daar
om zal in de politiek en daarbuiten een 
ieder zich moeten inspannen om naar ver
antwoorde wegen te zoeken om ons uit de 
gerezen impasse te bevrijden. Wetenschap
pelijke en politieke analyses moeten uit
wijzen welke wegen daarbij als verant
woord en begaanbaar kunnen worden aan
gemerkt. 

Over de wetenschappelijke overwegingen 
Ook in dit hoofdstuk wordt uitgegaan van 
de juistheid van het IKV-voorstel. Het 
rapport van Pax Christi geeft een uitvoerig 
expose over de wetenschappelijke theorie 
welke aan het door het IKV voorgestane 
model ten grondslag ligt. Wij zijn van 
mening dat de theorie die met de afkorting 
GRIT wordt aangeduid niet zo maar van
uit het bereik van de psychologie naar dat 
van de internationale verhoudingen kan 
worden overgeplant. Het gedrag van staten 
onderling heeft een eigen karakter dat af
wijkt van het gedrag van personen of groe
pen. Wij vragen ons bovendien af of het 
wei voldoende is om slechts de theorie 
van een auteur (Osgood) in de overwe
gingen te betrekken. Tndien weer echter 
vanuit gaan dat de gekozen theorie de 
beste is die de voorstanders van het IKV
model konden vinden - en gezien de ernst 
van de problematiek moeten wij aanne
men dat zij de beste theorie hebben geko
zen- en indien wij de aangeduide genera
lisering aanvaarden, dan moet van de 
auteurs toch worden geeist dat zij de theo
rie zelf, met name wat betreft de voor
waarden waaronder deze geldig is, accep
teren. 
De wetenschappelijke integriteit laat niet 
toe dat voorwaarden, die de toepasbaar
heid van de theorie bepalen, verwaarloosd 
worden bij de presentatie. Raadpleging 
van de oorspronkelijke artikelen, met 
name van de meest recente waarnaar de 
brochure verwijst (het artikel uit mei 
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1980 5), wijst het volgende uit: 
- Men dient volgens de GRIT-theorie uit 
te gaan van de mogelijkheid van een ratio
nele en effectieve functie van en derhalve 
de aanvaardbaarheid van een nucleair 
afschrikkingssysteem. Dit is voor het kun
nen functioneren van GRIT fundamenteel. 
- Ook de kans op conventionele oorlog 
moet door de cenzijdige stappen-strategie 
niet worden vergroot en derhalve moet 
volgens Osgood in de regia's waar zulke 
conflicten te verwachten zouden zijn, con
ventionele pariteit bestaan. 
- lndien er geen of negatieve antwoorden 
van de overzijde op het GRIT-proces wor
den gegeven, dan moet de v66r het inzetten 
van de procedure der eenzijdige stappen 
bestaande status quo worden hersteld. 
(De methode van 'carrot and stick'.) Men 
kan dus met 'stoppen' niet volstaan. 
- Een eerste stap mag geen grote, over
haaste en mogelijkerwijze destabiliserende 
eenzijdige actie zijn. 
- De GRIT -strategie dient ter ondersteu
ning van onderhandelingen. 

Wij geven deze aanvullingen en toespit
singen uit de oorspronkelijke literatuur 
weer, aangezien deze. naast datgene wat 
reeds aan voorwaarden in de Pax Christi
brochure is opgenomen, duidelijk maken 
dat de politiek vergaande en het bondge
nootschap ontwrichtende en de internatio
nale verhoudingen derhalve destabilise
rende leuze 'de kernwapens Nederland uit' 
niet te rijmen is met de voor de onder
steuning daarvan aangevoerde theorie. 
Overigens moet het ons van het hart dat 
de sceptische commentaren vanuit leidende 
kringen van het IKV op de eenzijdige ma
tiging van de bewapening in de zeventiger 
jaren aan westelijke zijde en op bijvoor
beeld de terugtrekking van duizend kern
koppen uit West-Europa de stimulerende 
werking van door het westen te nemen 
eenzijdige stappen drastisch ondergraven. 
De serie eenzijdige stappen, waarvan voor
beelden in de GRIT-literatuur worden ge-

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 2/82 

91 

geven, bestaat overigens uit vee! kleinere 
eenheden dan in de regel wordt gesugge
reerd. Het gaat erom dat door een syste
matisch en controleerbaar gedrag de weg 
naar ontspanning wordt ingezet. Dat ge
drag moet beheerst verlopen; men is be
paald niet uit op schokeffecten. Voorts 
wijzen wij erop dat de GRIT-strategie in 
Nederland zeer eenzijdig op militaire 
stappen wordt toegepast, terwijl zoals ook 
het rapport van Pax Christi vermeldt, het 
de bedoeling is dat deze stappen op zeer 
uiteenlopend politiek terrein worden ge
nomen. 
In het bovenstaande wordt door ons im
manente kritiek uitgeoefend. Het CDA 
huldigt zelf de GRIT -theorie niet. Zelfs 
worden bepaalde eisen door ons als te ver
gaand beschouwd zoals bijvoorbeeld de 
eis van conventionele pariteit in het poten
tiele conflictgebied Europa. Wij zijn tot 
de conclusie gekomen dat het beleid van 
het CDA dat in het rapport 'Over vredes
beleid' wordt betiteld als een strategie van 
het juist-voldoende-niveau, geplaatst kan 
worden op de lijn tussen de GRIT-strate
gic en de door Pax Christi voorgestane 
politiek. 

Over de politieke overwegingen 
Het hoofdstuk 'Politieke overwegingen' 
bevat uitspraken die wij krachtig willen 
bijvallen. Terecht wordt gesproken over 
de gevaarlijke zuigkracht die van een stre
ven naar militaire superioriteit uitgaat. 
Treffend is de beschrijving van de gevoe
lens van onmacht, welke zich van ons 
meester dreigen te maken als wij zien hoe 
diep de mens in het kwaad verstrikt is. 
Het is echter van belang dat we die ge
voelens niet versterken. We zullen reele 
perspectieven moeten tonen opdat men 
niet tot wanhoopsdaden verleid wordt. 
Op een groot aantal punten mag echter 
kritiek niet achterwege blijven. Zo moet 
worden beklemtoond dat een strategic die 
een potentiele tegenstander er slechts van 
afhoudt om tot agressie over te gaan zelf 
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een defensief karakter draagt. Wij ver
werpen suggesties als zouden wij tot een 
imperialistisch bondgenootschap behoren. 
Voor de NAVO is het 'overheersen' over 
het Warschaupact norm noch doe!. De 
schets die daarentegen van de Sovjet-Unie 
wordt gegeven (pagina 45 6) komt ons rijke
lijk optimistisch voor. Wij zien de regering 
van de Sovjet-Unie nag altijd als een 
macht optreden die door onzes inziens ver
werpelijke ideologische doeleinden wordt 
beheerst en die weliswaar intern en extern 
agressieve trekken vertoont, maar haar 
ideologie niet zonder gevoel voor verant
woordelijkheid voor het voorbestaan van 
het eigen land en volk in toepassing 
brengt. 

Overigens lijkt ons een denuclearisering 
van bijvoorbeeld Roemenie, in antwoord 
op een denuclearisering van Nederland, 
geen zinvolle optie omdat in Roemenie 
van nuclearisering geen sprake is geweest. 
Men vraagt zodoende om een loos gebaar. 
Wij zijn er ons van bewust dat wij hiermee 
geen nieuwe informatie aan lKV of Pax 
Christi aanreiken en vragen ons derhalve 
des te sterker af wat de bedoeling van hun 
stellingen op dit punt mag zijn. 
ln dit hoofdstuk worden wederom diverse 
opmerkingen over de strategie van de een
zijdige stappen aangetroffen waarmee de 
auteurs zich ver verwijderen van de voor
waarden die de toepasbaarheid van die 
strategie bepalen. We noemen de volgende 
opmerkingen (wij oefenen nog steeds im
manente kritiek uit): 
- de bestrijding van evenwichtsdenken en 
van het afschrikkingssysteem; 
- de gedachte dat aan de NAVO afge
dwongen eenzijdige stappen nag binnen de 
GRIT-strategic zouden passen; 
- het afzien van de noodzaak om een ge
integreerd programma van eenzijdige 
stappen ter beschikking te hebben; 
- de verwaarlozing van de noodzaak om 
zo'n programma op beheerste wijze uit te 
voeren; 
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- het lichtvaardig behandelen van de mo
gelijkheid dat een serie eenzijdige stappen 
mislukt, zodat wij er slechter voor zouden 
staan dan aan het begin (over herstel van 
de voorafgaande status quo wordt gezwe
gen; de in de GRIT -strategie vervatte me
thode van 'carrot and stick' wordt nergens 
genoemd); 
- het afzien en het zelfs afwijzen van de 
voorwaarde dat de strategic uit een serie 
stappen moet bestaan (pagina 48, 49). 

V oorts blijkt, in de optiek van Pax Christi, 
dat de GRIT-strategie, en niet de onvoor
waardelijke eenzijdige ontwapening, wordt 
voorgestaan op grand van het feit dat er 
nu veiligheidsbehoeften onder mensen be
staan en omdat voor eenzijdige ontwape
ning onvoldoende maatschappelijke en 
politieke steun in onze samenleving te ver
werven zal zijn (pagina 7). 
De mede-verantwoordelijkheid voor mon
diale veiligheid wordt niet als motief ge
noemd. Oak de eigen merites van de 
GRIT -theorie blijken de doorslag niet te 
geven. Bij de lezer komt dan de vraag op 
of de keuze voor de GRlT-strategie wel
licht zijn basis vindt in tactische en oppor
tuniteitsoverwegingen en of men niet ge
neigd zal zijn om deze theorie, die de 
wetenschappelijke basis van het u voorge
legde voorstel heet te zijn, onmiddellijk te 
verlaten zodra andere, verder in pacifisti
sche richting gaande, voorstellen haalbaar 
blijken. Kortom, neemt men de eigen we
tenschappelijke theorie wel serieus? 
Het hoofdstuk loopt uit op de gedachte 
dat de leuze 'de kernwapens Nederland 
uit' vooral beoogt om het moreel (van de 
vredesbeweging) te versterken (pagina 54) 
en dat zodoende door Nederland een im
puls zal worden gegeven 'aan al die groe
pen en instellingen etc. in andere Ianden 
van Oost en West die bezig zijn hun eigen 
politici, partijen en regering tot een ont-
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wapeningsbeleid tc bewegen' (pagina 53). 
Gezien de zeer ongelijke invloed van pu
blieke opinies in Oost en West impliceert 
dit een chaotiscring van de internationale 
politick en wel met name aan die zijde 
waar publieke opinies de mogelijkheid 
hebben regeringen te be"invloeden. De be
heersing van het proces van eenzijdige 
stappen waarop de GRIT-theorie zo sterk 
de nadruk legt als voorwaarde voor haar 
toepasbaarheid, wordt hier geheel verla
ten. Wij willen erop wijzen dat het opwek
ken van massaal protest dat !outer uit 
gevoelde machteloosheid voortkomt, op 
zich nog geen macht ten goede schept. 
Hoe men ook over bepaalde theorieen 
mag denken, vanuit onze politieke verant
woordelijkheid zal zo'n destabilisering van 
de internationale verhoudingen vanwege 
de niet meer te schatten risico's nooit als 
methode of doelstelling aanvaard kunnen 
worden. Wij nemen aan dat deze redene
ring meer past in de rubriek 'actiemodel
len' zoals besproken in het rapport 'Over 
vredesbeleid'. Indien dat zo is, wordt het 
voeren van een openhartige en serieuze 
discussie tussen mensen die de vrede na
streven, meer bemocilijkt dan nodig is. 

Over de pastorale overwegingen 
Ook in het hoofdstuk 'Pastorale overwe
gingen' wordt eerst het pastoraal advies 
aan de bisschoppen gcgeven alvorens tot 
pastorale overwegingen over te gaan. U 
wordt gevraagd om u 'te scharen achter 
het voorstel Nederland te denucleariseren 
in het kader van een beleid van eenzijdige 
initiatieven' (pagina 58), evenwel op zo'n 
wijze dat 'de kerk slechts aanbeveelt om 
een bepaald politick voorstel serieus in 
beschouwing te nemen' (pagina 64). 
Daarmee hopen de auteurs te vermijden 
dat 'zij die van andere politieke schattin
gen uitgaan ... zich in hun christen-zijn 
voelen aangetast' (pagina 64), dat politici 
tot bepaalde beslissingen gedwongen wor
den (pagina 65) en dat over gewetens zal 
worden geheerst (pagina 65). Het komt 
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ons voor dat dit pastoraal advies aan u op 
meerdere gedachten hinkt, maar het meest 
op die van 'het zich scharen achter', met 
aile implicaties van dien. Ook wij zijn 
overigens van mening dat het vrijwel on
mogelijk is om aan het concrete voorstel 
van het IKV (dat wij vcrwerpen) voorbij te 
gaan. 
Wij waarderen dat de auteurs de spanning 
die er in hun visie op het kerkelijk spreken 
aanwezig is, onderkennen, maar betreuren 
dat zij daaruit niet de voor de hand lig
gende consequenties trekken. Gedurende 
de lange periode dat de christen-democra
tic hier te Iande bestaat, hebben wij door 
schade en schande geleerd zeer terughou
denheid te zijn om 'onze oplossingen' het 
stempel van 'in overeenstemming met 
Gods bedoelingen' te geven. 
Met het Pax Christi rapport (pagina 64) 
zeggen wij dat we altijd met onzekerheden 
achterblijven, sterker nog, wij blijven met 
zekerheden achter betreffende die aspec
ten en gevolgen van ons beleid die wij 
uiterst moeilijk vanuit een christelijke le
venshouding aanvaarden kunnen, ja, waar 
we niet in mogen berusten. Dat geldt voor 
de aard van ons veiligheidssysteem en ook 
voor het feit dat wij het uitzicht op een 
rechtvaardiger samenleving voor vele vol
ken belemmeren kunnen! 
Het zoeken naar een verantwoord beleid 
is een zaak van vallen en opstaan. Indien 
men zich gehoorzaam onder de oproep 
van het Evangelic wil plaatsen dan weet 
men dat mensen noch in de politick, noch 
daarbuiten een gerust geweten kunnen 
hebben. Zeker voor het vraagstuk van de 
bewapening geldt, dat de verscheurdheid 
van het bestaan en van de mensen voor 
een ieder, welke oplossing hij ook voor
staat, een beklemmende realiteit zijn moet 
en, 'wie meent te staan, zie toe dat hij 
niet valle'. 

Wij vragen u derhalve geen uitspraak die 
ons politick standpunt op een kerkelijk 
voetstuk plaatst en menen dat ook zij die 
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andere politieke schattingen maken dit niet 
van u mogen vragen. Voorts: wij staan 
allen onder dezelfde Heer, maar tussen 
ons is verscheidenheid van roeping. Wij 
vragen ons af of zij die uw stem voor een 
bepaalde politick verlangen, die verschei
denheid voldoende onderkennen. 'Er 
wordt gemakkelijk om de instemming van 
de kerken geworven, omdat zij ... als niet 
te versmaden machtspolitieke factor wor
den ervaren' (pagina 66). 
Daarmee is niet gezegd dat uw pastoraal 
spreken niet politick relevant zou mogen 
en soms ook moeten zijn! Het CDA hecht 
dan ook een wezenlijke betekenis aan de 
uitspraken van christelijke kerken (art. 2 
van het Program van Uitgangspunten van 
het CDA). Het spreken van de Nederland
se kerken is onzes inziens in belangrijke 
mate mede oorzaak van het feit dat vele 
Nederlandse politici zich terzake van de 
bewapening zo bewust zijn van hun verant
woordelijkheid en dat zij in vele opzichten 
daarbij door een actieve bevolking worden 
aangemoedigd en gesteund. 

Wij vermelden de volgende, voor onze po
litick fundamentele, inzichten: 
- De afwijzing van nationalisme en het 
daartegenover gegroeide besef mede ver
antwoordelijk te zijn voor de volken om 
ons heen, dichtbij en veraf. 
- De verwerping van de gedachte dat de 
nationale waardigheid moet worden afge
meten aan militaire kracht. 
- De bereidheid om militair de mindere 
te zijn en daardoor de defensieve aard van 
de eigen politick te beklemtonen. (De stra
tegic van het-juist-voldoende-niveau, zie 
'Over vredesbeleid'.) 
- De voortdurende nadruk op onze taak 
om creatief te zijn in het zoeken naar 
wegen tot ontspanning. 
- De nadruk op de mensenrechten en het 
besef dat deze in de Oost-West en Noord
Zuid verhoudingen aan de orde moeten 
worden gesteld en dat de Nederlandse en 
de westerse samenleving in dat opzicht 
voor anderen een hoopvol perspectief dient 
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te bieden. 
- Het feit dat de ontwikkelingshulp bij 
ons een prioriteit is en dat de opbouw van 
de derde-wereldlanden, mede ten gunste 
van een relativering van de Oost-West 
spanningen, wordt nagestreefd. 
- Het inzicht dat mens en samenleving 
niet aileen en zelfs niet in de eerste plaats 
door militaire kracht maar zeker ook door 
beleid op diverse andere terreinen bevei
ligd en gediend moeten worden. 
Deze fundamentele inzichten en vele an
dere op het gebied van de internationale 
politick en op andere beleidsterreinen zijn 
politick uiterst relevant, bestempelen een 
groot deel van het Nederlandse politieke 
klimaat en zijn niet los te denken van de 
geestelijke Ieiding die er van de kerken 
uitgaat. 

Gezien de polarisatie die soms tussen ge
lovigen terzake van de defensiepolitiek 
dreigt (een polarisatie die onvruchtbaar 
zal blijken, misleidend zal werken naar 
beide zijden en onder meer d:i<irom krach
tig bestreden moet worden) heeft u een 
zware pastorale taak. In aile bescheiden
heid en met besef van onze beperkte be
voegdheid in dezen willen wij echter, met 
name omdat u ons om commentaar erop 
vraagt, in dit verband het volgende zeg
gen: 
- Het, bij brede massa's, scheppen van de 
verwachting dat snclle successen bereik
baar zijn, bevat het gevaar dat men daar
door minstens mede-verantwoordelijk 
wordt voor massale frustraties die geen 
uitweg in constructieve zin kunnen vinden. 
- Het scheppen van scepticisme ten op
zichte van aile andere visies dan het eigen 
verabsoluteerde standpunt zal de mensen 
in desillusie achterlaten. 
- Uit de erkenning dat ondersteuning van 
een bepaald politick voorstel geen onfeil
bare uitspraak kan zijn, volgt niet dat de 
voorgestelde uitspraak een verantwoord
feilbare is. 
- Het geeft geen pas om (zoals op pagina 
67 en 68 van de Pax Christi brochure ge-
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beurt) aan diegenen die andere politieke 
standpunten huldigen onzuivere motieven 
in de schoenen te schuiven. Op zo'n wijze 
schept men een vijandsbeeld van de an
dersdenkende waarin die ander zich in het 
gcheel niet meer herkennen kan. 
- Vrij vee] relevante feiten blijven onver
meld zodat de voorlichting die van de 
brochure uitgaat zeer gebrekkig is (bijv. 
het feit dat Carter zijn nucleaire strategic 
nolens volens aanpaste aan die van de 
Sovjet-Unie, pagina 38). 
- De suggestie dat het eigen voorstel een 
'zo puur mogelijke uitdrukking is van ge
loof' (pagina 71) en de daarop volgende 
associatie tussen het bepleiten van de stra
tegic van de eenzijdige initiatieven, zoa1s 
overgenomen in de Pax Christi brochure, 
enerzijds en het aanvaarden van het heils
initiatief van Christus' komst in deze we
reid anderzijds, geeft blijk van een dus
danige overmoedige vereenzelviging van 
eigen wil met Gods Wil, dat het ons over
bodig voorkomt daaraan verdere kwalifi
caties te verbinden. 

Ad 4 (Kunt u eventueel andere altematie
ven voor eenzijdige stappen, resp. altema
tieve activiteiten die bet kemwapen terug
dringen bedenken en voorstellen?) 
De vermindering van de internationale 
spanningen en de terugdringing van de 
(kern)bewapening is een taak die zeker 
niet eenvoudiger is dan bijvoorbeeld de 
op1ossing van de sociaal-economische pro
blemen waarin de wereld verkeert. Sugge
reert men dat een eenvoudig middel tegen 
een duidelijk element van het ziektebeeld 
de genezing biedt, dan heeft men inmid
dels het te bestrijden kwaad buiten zich
zelf gelokaliseerd (i.e. in het kernwapen) 
en zal men er Iicht toe komen om als 
spiegelbeeld ervan het 'genezende' voorstel 
als een heilsboodschap op te vatten. 
Daarmee is de ernst en de vertakthcid van 
de kwaal miskend. Het CDA wijst dan 
ook een eenzijdig militair-politieke bena
dering van de spanning tussen Oost en 
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West af en zal zeker binnen zo'n militair
politieke benadering niet blijven staan bij 
de vaak nuttige maar toch van beperkte 
betekenis zijnde methode van eenzijdige 
stappen. 
Kenmerkend voor het door het CDA 
voorgestane vredes- en veiligheidsbeleid is 
(wij refereren aan het CDA-program 'Om 
een zinvol bestaan'): 
- de nadruk op vestiging van een interna
tionale rechtsorde die rechtvaardiger so
ciale en economische verhoudingen omvat 
(artikel 11.1 ); 
- de veelheid aan beleidsterreinen die bij 
ontspanning betrokken worden (artikel 
9.33 en artikel11.3) opdat het fundamen
tele karakter van het probleem niet ver
doezeld wordt; 
- voorstellen voor vertrouwenwekkende 
maatregelen (artikel 11.3) voor welke 
voorstellen goede perspectieven bestaan; 
- de nadruk op de functie van internatio
nale lichamen (stukjes internationale 
rechtsorde in wording) en de eigen inbreng 
van Nederland daarin (artikel 11.2 en 
11.4); 
- de aanvaarding van de NAVO in het 
verlengde van het boven gestelde (artikel 
11.5, 11.6 en 11.7) omdat oplossing van de 
prob1ematiek zeer gediend is met het 
scheppen en zo goed mogelijk in stand 
houden van enige overzichtelijkheid. Ver
brokke1ing van de bondgenootschappen in 
Oost en West v66rdat de spanningen zijn 
verminderd zal immers door de Sovjet
Unie en door de Verenigde Staten in de 
eerste plaats als een bedreigende onzeker
heid worden opgevat hetgeen de risico's 
op het gebruik van geweld onnodig en op 
een onoverzienbare wijze zal doen toe
nemen; 
- directe beinvloeding van het bewape
ningsniveau en terugdringing van onze 
afhankelijkheid van kernwapens en andere 
massa1e vernietigingswapens zoals deze 
aan de orde komen in: 
+ artikel 11.8. Verhoging van de atoom
drempel door terugdringing van nucleaire 
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gevechtswapens. Op dit gebied zijn in de 
NA VO resultaten geboekt en zijn verdere 
resultaten bereikbaar. We noemen het be
Ieid inzake de atoommijnen en de lucht
verdedigingsraketten (zie ook het tweede 
deel van artikel 11.1 0); 

+ artikel 11.9. Voorbehoud ten opzichte 
van het al of niet plaatsen van middel
lange-afstandswapens en druk op de 
NA VO om niet eerst te bewapenen en 
daarna pas te onderhandelen, maar daar
entegen met onderhandelen te beginnen 
in de hoop dat de 'plaatsing' geheel of 
grotendeels voorkomen kan worden. Deze 
druk heeft, mede door het feit dat de 
Bondsrepubliek een soortgelijk standpunt 
innam, in de gewenste onderhandelingen 
geresulteerd; 
+ artikel 11.10. Terugdringing van strate
gische kernwapens via SALT-besprekin
gen. Wij delen de opvatting dat deze be
sprekingen niet aileen tot beheersing, maar 
ook tot echte vermindering moeten 
leiden; 
+ artikel 11.11. Het CDA vraagt aandacht 
voor de gevaren van andere massale ver
nietigingswapens. In het kader van de VN 
en elders blijken op dit gebied resultaten 
bereikbaar te zijn (de overeenkomst tegen 
BNC-wapens en geofysische wapens); 
+ artikel 11.12. Zoveel mogelijk ver
vanging van kernwapens door conventio
nele bewapening. De nadruk op 'conven
tioneer is ook anderszins nodig om de af
hankelijkheid van kernwapens te vermin
deren; 

+ artikel 11.13. Handhaven van de ver
bintenis van de NA VO dat dit bondge
nootschap nimmer als eerste naar de wa
pens zal grijpen; 

+ artikel 11.20. Bevordering van vredes
onderzoek en informatieverstrekking over 
vredes- en veiligheidsproblemen; 
+ het CDA deelt de ruim verbreide opvat
ting dat beheersing van de technologische 
ontwikkeling van wezenlijk belang is voor 
de terugdringing van de bewapening. 
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Zoals u ziet kunnen in dit beleid eenzijdige 
stappen (met name geYntegreerd in 
NAVO-beleid) onder omstandigheden een 
rol spelen. Dit geldt min of meer vanzelf
sprekend voor de terugdringing van nu
cleaire gevechtswapens, maar ook waar 
het over middellange-afstands- en strategi
sche wapens gaat wordt eenzijdigheid als 
middel tot bevordering van onderhande
lingen niet uitgesloten. (Wij denken bij
voorbeeld aan de terugtrekking van dui
zend kernkoppen uit West-Europa.) Zij 
moet echter een zinvolle functie hebben 
in het totaalbeleid naar ontspanning. Een
zijdige denuclearisering van Nederland 
past daarin niet. 
Ontspanning zien wij fundamenteel als een 
wederzijds proces. Het komt ons voor dat 
een andere opvatting over de betekenis 
van dit woord onmogelijk is. Ook het Pax 
Christi rapport wijst in die richting. Be
trouwbare uitzichten op vermindering van 
spanning kunnen volgens het CDA slechts 
door onderhandelingsresultaten worden 
verkregen. 

Het zou te ver voeren indien wij aile 
aspecten van het door het CDA voorge
stane beleid in dit antwoord zouden uit
diepen. De bezinning op het (kern)bewa
peningsvraagstuk vindt immers binnen de 
Nederlandse christen-democratie al gedu
rende vele jaren plaats. Tal van publika
ties leggen daar getuigenis van af. AI die 
tijd is datgene wat hier als de hoofdlijn 
van ons beleid beschreven staat, begeleid 
door kritische geluiden van partijleden 
en gekozen CDA-bestuuders, welke naar 
het atoompacifisme neigden. Nooit is het 
partijbestuur overgegaan tot verkettering 
van hun standpunt. Wij hebben elkaar ge
lukkig steeds als christen-democraten en, 
dieper nog, als christenen herkend, want 
wij weten over en weer hoezeer ieder bezig 
is met pogingen om een waardevolle in
breng in de gedachtenvorming te leveren. 
Wie zich diepgaand met dit politieke 
vraagstuk bezighoudt, beseft pijnlijk welke 
op zich onaanvaardbare aspecten of con-
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sequenties aan alle ingenomen standpun
ten verbonden zijn. Dat drijft ons steeds 
weer tot het zoeken naar effectieve en 
meer verantwoorde wegen. Moge God zulk 
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Hoogachtend, 

namens het Partijbestuur van het CDA, 

zocken richten en zegenen. drs. P. Bukman, 
voorzitter 

drs. M. Smits, 
secretaris 

Wij wensen u vee! wijsheid toe in de pasto
rale taken die u ook op dit terrein zijn 
opgelegd. 

1 Brief van de bisschoppen over het vraagstuk van de kernbewapening met het verzoek om een 
antwoord op enkele vragen en om een evaluatie van de brochure van Pax Christi R.K. kerk, 
kernwapens & ontwapening. 

2 R.K. kerk, kernwapens & ontwapening, Adviesrapport van Pax Christi Nederland over het 
IKV-voorstel 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland', uitgebracht 
aan de bisschoppen en de katholieke geloofsgemeenschap in Nederland. Vastgesteld op 4 okto
ber 1980. 
3 Over Vredesbeleid, uitgave van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, januari 1981. 
Rapport opgesteld door een studiecommissie van het W.l. onder voorzitterschap van prof. mr. 
A. M. Donner. 
4 

' ••• te helpen de morele normen verder te ontwikkelen waaraan verantwoorde stappen op de 
genoemde weg moeten voldoen'. 
5 Charles E. Osgood, The GRIT strategy, Bulletin of Atomic Scientist, May 1980, p. 58. 
Charles E. Osgood, Psycho-social Dynamics and the Prospects of Mankind, Institute of Com
munications Research, University of Illinois, 1980 (mimeographed). 
Zie ook: Svenn Lindskold, Trust Development, the GRIT proposal, and the Effects of Con
ciliatory Acts on Conflict and Cooperation. Psychological Bulletin, 1978, vol. 85, No. 4, 
772-793. 
Svenn Lindskold geeft hierin een uitvoerig overzicht van de uitkomsten van de voor de GRIT
theorie relevante experimenteel- en sociaal-psychologische literatuur. 
6 'De traditioneel positieve houding die de Sovjet-Unie tegenover de eigen bevolking en inter
nationaal getoond heeft met betrekking tot het ontwapeningsstreven.' 
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door prof. dr. P. J. Roscam Abbing 

A. Heertje en H. Cohen: Het officieuze circuit. Een 
witboek over Zwart en Grijs geld. Uitg. Het Spectrum, 
Utrecht/ Antwerpen, 1980. Prijs f 17,90. 

Dit hoek wordt besproken door prof. dr. P. J. Roscam 
Abbing, emeritus kerkelijk hoogleraar aan de R.U. 
Groningen, o.a. voor christelijke ethiek. 

Over de uitdaging van het 
officieuze geldcircuit 

Het feit van het officieuze geldcircuit is een uitdaging aan de overheid er iets aan te 
doen. Waarom, hoe? De redactie vraagt mij hierover na te denken. 

Eerst het thema. Het gaat over grijs en 
zwart geld. Grijs geld wordt verdiend met 
het sluipen door de mazen van de wet, 
bijvoorbeeld via het maken van een 'con
structie'. Zwart geld wordt verdiend via 
onwettige transacties, bijvoorbeeld via het 
verschaffen van onjuiste inlichtingen aan 
de belastingdienst of aan uitkeringen
gevende instanties of via praktijken die het 
daglicht niet kunnen verdragen, bijvoor
beeld het aannemen van smeergeld. 

De feiten zijn er naar. Wie ingelicht wil 
worden over aard en omvang van het 
knoeien met belastingopgaven, leze het 
boek 'Belastingfraude in Nederland', waar
in mr. A. L. J. Grotenhuis het bekende 
rapport-Van Bijsterveld bespreekt. Wie het 
hele terrein wil overzien, leze het boek 
van A. Heertje en H. Cohen over 'Het 
officieuze circuit'. Deze laatste auteurs 
concluderen dat de omvang van het grijze 
en zwarte circuit veel groter is dan men 
meestal aanneemt. Zo wordt op grond van 
steekproeven vastgesteld dat waarschijn
lijk gemiddeld 15 % van het aangegeven 
inkomen verheimelijkt wordt. Dat zou 
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1 a 11/2 miljard gulden per jaar betreffen. 
Dat geldt dan aileen nog maar fraude op 
het gebied van belastingopgaven en daarin 
nog uitsluitend de opgaven voor de in
komsten be lasting. 
Hoe behoren deze feiten gewaardeerd te 
worden? Naar ik meen gaat het hier om 
een ernstig euvel. Daarmee is nog niet ge
zegd dat het verschijnsel te bestrijden valt. 
Als het echter een onvermijdelijke zaak 
blijkt te zijn, althans in onderdelen, dan 
is het toch in elk geval een noodzakelijk 
kwaad. Waarom? Ik noem enkele kwalijke 
as pecten. 
1. Er wordt geld onttrokken aan de ge
meenschap dat niet Ianger via de overheid 
aan de gemeenschap ten goede kan ko
men. Het is duidelijk asociaal. 
2. Het roept onrechtvaardige verschillen 
op tussen burgers onderling. De een krijgt 
op onrechtmatige wijze meer inkomen dan 
de ander. 
3. Als bedrijven in het geding zijn, ont
staat concurrentievervalsing. De een Joost 
gif illegaal en goedkoop, de ander legaal 
en duur. De een krijgt orders via het geven 
van smeergeld, de ander doet niet mee 
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aan die kwalijkc praktijk en krijgt minder 
orders. 
4. Als het een wijd verbreid euvel is ge
worden, raken zij die niet in de gelegen
heid zijn om mee te frauderen achter en 
komen zij die niet mee willen (\) doen, 
onder zware druk te staan of worden zij 
zelfs gedwongen te kiezen tussen meedoen 
of ondergaan. 
5. Zodoende wordt het moreel van de be
volking steeds meer aangetast. Het kwaad 
werkt besmettelijk. 
6. Zodoende wordt ook het gezag van de 
overheid ondermijnd, wat ook overigens 
weer kwalijke gevolgen kan hebben. 

Het euvel van het grijze en vooral van het 
zwarte geld moet dus zoveel mogelijk wor
den tegengegaan. Daarbij heeft uiteraard 
de overiiCid een belangrijke rol te spelen. 
'Zoveel mogclijk', want bij voorbaat is te 
vermoeden dat om allerlei redenen totale 
uitroeiing niet - of tegen te hoge prijs -
bereikt kan worden. Welke wegen zijn 
dan althans een eindweegs begaanbaar? 
Ik zie drie rubrieken van maatregelen. 

T. De meest klassieke en voor de hand lig
gende weg is die van het uitvaardigen van 
wetten en toepassen van sancties. Wat 
die wetgeving betreft is het van belang om 
de mazen waardoor deze en gene heen
sluipt zo klein mogelijk te maken. Het niet 
aflatende gevecht tussen bepaalde asociaal 
ingestelde burgers en de overheid moet 
van overheidswege consequent ijverig en 
moedig worden gevochten. Veel burgers 
gaan zelfs uit van een soort- m.i. fatale
speltheorie, op grand waarvan het een 
sport mag zijn om slim te zijn en zelfs te 
ontduiken, terwijl ze op grond van die
zelfde theorie moeten erkennen dat de 
overheid gehouden is om zoveel mogelijk 
tegenspel te leveren. Als bijvoorbeeld de 
overheid nu eindelijk directeuren van be
sloten vennootschappen persoonlijk aan
sprakelijk gaat maken, omdat van de op
richting van deze BY's binnen de huidige 
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wet grotelijks misbruik wordt gemaakt, 
is dat volkomen terecht en had dat zelfs 
al eerder moeten geschieden. 
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De wet moet ook de fiscus bevoegdheden 
geven om efficient tc kunnen opsporen. 
Velen menen dat in Nederland die be
voegdheden groot genocg zijn. Toch ken
nen wij in feite nog wei een bankgeheim, 
waardoor vee] zwart geld wordt gedekt. 
Dat bankgeheim is aileen te doorbreken bij 
strafzaken. Naar mijn inzicht zou het 
radicaler moeten worden opgeheven. Men 
herinnere zich de affaire rand de spaar
brieven. Natuurlijk dreigt dan kapitaal
vlucht naar banken in Zwitserland of 
Liechtenstein of elders. Naar mijn inzicht 
moeten dergelijke staten onder hoge druk 
worden gezet vanuit internationale poli
tieke organen. Een boycot tegen Zuid
Afrika dat zich inzake discriminering ver
hardt, is uitstekend. Een boycot tegen 
Zwitserland en andere Ianden die op dit 
punt zich asociaal opstellen, zou hoogst 
nuttig zijn indien die Ianden niet op an
dere wijze te bewegen zijn van hun asocia
le praktijken af te zien. 

lntussen moet ook het opsporingsapparaat 
voldoende armslag hebben en moeten 
straffen effectief zijn. De indruk bestaat 
dat de Belastingdienst zijn taak niet vol
doende aan kan. Personeelsuitbreiding zou 
niet aileen goed zijn ter bestrijding van 
werkloosheid maar bovendien meer dan 
rendabel kunnen zijn. Over het feit dat 
draconische straffen ook averechts kunnen 
werken, zo dadelijk. Vaak wordt tegen een 
streng optreden van de overheid aange
voerd dat wij zodoende in een soort poli
tiestaat komen te Ieven. Naar ik meen 
geldt dat argument niet. In een politiestaat 
heeft de burger geen rechten, terwijl het 
hier nu juist gaat om het handhaven van 
recht en het beschermen van zwakken 
tegen wetsovertreders. Zelfs een overval 
op een makelaarskantoor, om hen op te 
sporen die een verzwegen huis in het bui
tenland hebben, lijkt mij in principe een 
goede zaak. Het wordt wat meer precair 
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als niet officiele instanties maar afzonder
lijke burgers actief worden bij dat opspo
ren. Het zgn. verkliksysteem, dat daaruit 
bestaat dat de ene burger een andere aan
geeft bij een officiele instantie als overtre
der van een wet, bijvoorbeeld als iemand 
die onrechtmatig een sociale uitkering ont
vangt, is m.i. op zichzelf ook niet verkeerd, 
want waarom zou de burgerij er niet aan 
mogen meewerken dat er in Nederland 
recht geschiedt? V eien zijn zeifs te laf om 
prive mee te werken aan die rechtspleging, 
uit angst voor wraak van de betrokkenen. 
Toch wordt het wei een nare zaak als 
men via verklikken zich om andere rede
nen wil wreken op een medeburger. 
Intussen is met dit alles reeds allerlei ge
noemd dat duidelijk maakt dat de over
heid bepaald niet uitsluitend alles op deze 
ene kaart moet zetten. De aanbevelingen 
uit het rapport van Van Bijsterveid heb
ben als strekking om wel hard op te treden 
tegen harde fraudeurs, maar gematigd op 
te treden tegen de overige fraudeurs en 
behoedzaam te zijn tegenover de goedwil
lende belastingplichtigen. Dat lijkt mij wei 
juist. 

II. Vee! beter zou het natuurlijk zijn in
dien de bevolking een zo hoog moreel zou 
hebben, dat zij zich houdt aan bestaande 
wetten en aan wat die wetten bedoelen. 
Dat sluit geen kritiek op die wetten uit, 
want in een democratie kan men, desge
wenst op luidruchtige wijze, protesteren 
tegen bepaalde wetten die onrechtvaardig 
zouden zijn. Zelfs het goed recht van bur
gerlijke ongehoorzaamheid is in bepaalde 
gevallen niet te ontkennen, maar dat alles 
heeft als zodanig nog niets te maken met 
het uit eigenbelang ontduiken van demo
cratisch tot stand gekomen en solidariteit 
beogende wetten. 
De overheid is bij haar wetgeving altijd 
afhankelijk van het zgn. 'sociale draag
vlak' in de bevolking. Zij kan haar werk 
niet doen als een bepaald moreel in de be
volking ontbreekt. Daarom mag die over-
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heid wei degelijk een appel doen op het 
geweten van de natie en van elke burger 
en mag zij zelfs streven naar verhoging 
van dat moreel. Tal van vrije associaties 
en de kerken zijn daar uit zichzelf reeds 
mee bezig. Mede vanuit genoemd streven 
is het begrijpelijk dat de overheid bijvoor
beeld vormingswerk subsidieert. Op scho
len mag burgerschapskunde worden on
derwezen en burgerschapszin worden be
vorderd. Daarmee wordt geen slaafse ge
hoorzaamheid maar kritisch engagement 
beoogd. Naarmate een burger inziet wat 
een asociaal gedrag is, wordt het voor de 
overheid gemakkelijker om dat gedrag te 
verbieden. Naarmate de burger inziet wat 
verplichte solidariteit is, kan de overheid 
die verplichting opleggen zonder teveel 
weerstand te ontmoeten. Intussen is er 
geen reden om te veronderstellen dat de 
bevolking op dit punt binnenkort voldoen
de geethiseerd zal zijn. Menigeen is egoist 
en denkt hoogstens aan een nabije naaste 
maar niet aan een Nederlandse verre 
naaste. Het kan hier dus niet bij blijven. 
Ik merk in dit verband nog op dat er geen 
reden is om immoraliteit inzonderheid bij 
speciale groepen te zoeken. Zowel werkge
vers als werknemers frauderen, elk op hun 
wijze. Zowel welgestelden als minvermo
genden doen er aan mee. Wel is het dui
delijk dat de zgn. 'grote jongens' zich niet 
tot 'kruimelfraude' beperken: het gaat bij 
hen vaak om grote bedragen en om geraf
fineerde praktijken. Als de controle zich 
niet het minst op hen richt, Ievert dat de 
schatkist nog het meest op. 

III. Het is voorts van belang het de burger 
niet onnodig makkelijk te maken te frau
deren. Men zegt niet voor niets dat de 
gelegenheid de dief maakt. Dat is naar 
twee kanten waar. Wie reeds asociaal is 
ingesteld, komt alleen tot onwettige prak
tijken in dienst van zijn eigen belang, als 
hij daar de kans toe krijgt zonder veel 
risico te !open. Wie niet asociaal is inge
steld maar wei zwak is, kan bezwijken 
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voor de verleiding die groot is naarmate 
er vee! te halen valt en de kans op ont
dekking klein is. 
Het gaat dus om het opsporen van facto
ren die frauderend gedrag nog uit andere 
factoren verklaren dan aileen immoraliteit. 
Psychologic moet ons hierbij helpen. lk 
maak een paar opmerkingen. 
De gelegenheid tot frauderen moet dus 
zoveel mogelijk worden verkleind. Die ge
legenheid is niet bij elk heffingssysteem 
even groot. Zo is bijvoorbeeld de kans tot 
knoeien bij het heffen van accijnzen veel 
kleiner dan bij het vorderen van inkom
sten belasting. 
Van belang is ook de ontwijkingsmoge
lijkheden zo klein mogelijk te maken. Ik 
sprak reeds over het zoveel mogelijk op
heffen van het bankgeheim. 

Verder moeten allerlei factoren die de 
weerzin tegen het betalen van bijvoorbeeld 
belasting vergroten, zoveel mogelijk wor
den tegengegaan. Als burgers, terecht of 
ten onrechte, het idee hebben dat het strikt 
ondoorzichtig is waar al het belastinggeld 
voor dient. als zij denken dat er vee] ver
spild wordt, als zij gebiologeerd worden 
door bepaalde uitgaven waar zij tegen zijn, 
dan wordt de drempel naar het frauderen 
steeds lager. Als zij de ratio van sociale 
wetgeving niet doorzien, gaan zij het ont
duiken van die wetgeving eerder goed 
praten. Als zij het besef hebben dat de be
lastingdruk de Iaatste tijd onnoemelijk 
zwaar geworden is (wat vaak op een fictie 
berust), gaan zij revolteren via ontduiken. 
Men leze hierover in de recente dissertatie 
van de socioloog dr. H. J. van den Broek. 
Dat wil niet zeggen dat belastingdruk niet 
ooit te zwaar kan worden. Bovendien 
moet de ratio van bepaalde belastingen en 
van bepaalde progressieve heffingen tel
kens opnieuw worden bekeken, vooraf als 
er vee! bezwaren tegen rijzen. 
Zo kan men zich voor mijn besef met re
den afvragen of het verstandig is om het 
financiele resultaat van extra inspanningen 
bij hoge inkomens bijzonder zwaar te be-
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lasten. Dat kan nl. niet aileen afname van 
inspanning bevorderen bij mensen die 
arbeid van hoge kwaliteit leveren, maar 
ook het frauderen doen toenemen. Als 
men de huurwaarde van een huis dat men 
bezit vrij hoog stelt, maar daarentegen 
onderhoudskosten aftrekbaar maakt, 
wordt het weer aantrekkelijker om onder
houd te Iaten verrichten door anderen dan 
zwartwerkers, zodat men kwitanties kan 
overleggen. 

Naar ik meen heeft ons hele belonings
systeem en belastingsysteem grote bezwa
ren. Wie een schaars talent heeft dat eco
nomisch rendabel is, kan zich duur ver
kopen op de arbeidsmarkt. Hij krijgt een 
hoog inkomen, maar moet van dat hoge 
inkomen weer veel belasting betalen. De 
afstand tussen bruto-inkomen en netto
inkomen is zeer groot. Dat maakt dat zelfs 
in het officiele circuit er een afstand is 
tussen schijn en werkelijkheid. Daar komt 
nog bij dat zij die een hoog inkomen heb
ben allerlei privileges missen, o.a. doordat 
zij voor hun studerende kinderen geen 
beurzen krijgen. In de gegeven situatie 
vind ik bijdragen naar draagkracht uit
stekend. Het was mij echter liever als niet 
talloze mensen idioot verwend worden en 
daarna flink 'gepakt' worden. Het was 
beter als er veel meer genivelleerd kon 
worden en de inkomensverschillen die 
overblijven volgens een verantwoord 
systeem zouden worden bepaald, en dat 
dan het belasten-naar-draagkracht niet 
zulk een omvang zou hebben. Een van de 
goede gevolgen daarvan zou zijn dat de 
min of meer welgestelden minder het besef 
zouden hebben dat zij wei heel erg belast 
worden. Ik weet echter dat dit vol toe
komstmuziek is en niet veel oplevert voor 
wat een onmiddellijk beleid moet zijn. 
Tenslotte moet gelet worden op het psy
chologische effect van controle en straffen. 
In het algemeen geldt dat scherpe controle 
en zware straffen zwakken weerhouden 
van frauduleus gedrag. Toch zijn er situa
ties waarin strenge straffen blijkbaar 
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averechts werken. In elk geval is gecon
stateerd dat verzwaring van straffen eerst 
wei een goede uitvverking heeft, maar na 
betrekkelijk korte tijd die uitwerking weer 
gaat missen. Dat is overigens geen reden 
om strenge straffen zinloos te achten. Wei 
is het een bewijs dat wij er met dit alles 
nog niet zijn. Er moet nog een vierde ru
briek van overwegingen volgen, die ethisch 
en beleidsmatig de moeilijkste is. 

IV. De situatie brengt met zich mee dat 
de overheid allerlei moet toelaten wat zij 
niet zou willen gedogen. Heertje c.s. stelt 
tegenover een struisvogelpolitiek een knip
oogpolitiek. Hij waarschuwt tegen een 
blind-zijn voor het officieuze circuit en 
pleit voor wat in feite nog verder gaat dan 
een oogluikend toelaten. Een feit is dat de 
overheid realistisch moet zijn en ook een 
ethicus, meedenkend met de verantwoor
delijkheid van de overheid, reeel moet 
blijven. Men kan nu eenmaal niet het Ieven 
van burgers persen in het keurslijf van wat 
absolute rechtvaardigheid zou vereisen. 
Ter toelichting wijs ik op drie aspecten. 
Ten eerste is het nodig om concessies te 
doen. Op allerlei levensterreinen is dat 
voor de overheid onvermijdelijk. Zo meen 
ik dat het dienstig en verantwoord kan zijn 
om prikkelloon te geven, ter stimulering 
van inspanning, gebruikmakend van een 
egoi:stisch verlangen naar meer loon. Van
uit dit gezichtspunt kan ik zelfs pleiten 
voor meer decentralisatie in het overheids
bestuur dan uit oogpunt van rechtvaardig
heid gewenst is, al ga ik daarbij beslist 
niet zo ver als het CDA-rapport 'Gesprei
de verantwoordelijkheid' dat doet, terwijl 
dat rapport het niet eens terwille van onze 
zwakheid maar met een aureool eromheen 
doet (men vergeve mij deze terzijde ge
maakte opmerking die bedoeld is ter ver
duidelijking van wat mij voor ogen staat). 
Samenvattend moet men erkennen dat de 
overheid vanwege de gebrekkige mentali
teit van vele burgers en vanwege de ge
brekkige organisatie van veel overheids-
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bemoeienis allerlei concessies aan het 
ideaal van rechtvaardigheid moet doen. 
Er moet helaas een rand van vrijheid blij
ven om te doen wat kan indruisen tegen 
wat strikt solidair zou zijn. Als men bij
voorbecld eist dat aile bijverdiensten zelfs 
van de vrouw die uit werken gaat, opge
geven worden bevordert men het ontduiken 
van die eis. Niet voor niets heeft men de 
wetgeving op dit punt wat soepeler ge
maakt. 
Ten tweede zijn er situaties waarin een 
aperte machteloosheid van de overheid 
vanwege dilemma's aan de dag treedt. Die 
doen zich daar voor waar de bestrijding 
van een kwaal het ontstaan van een andere 
ergere kwaal zou oproepen. Ook dat doet 
zich op tal van terreinen voor, waarop de 
overheid bepaalde verantwoordelijkheden 
draagt. Wie een volk op bet gebied van 
alcohol zou willen droogleggen, moet wei 
bcseffen dat dat een wereld van smokke
larij en klandestien gebruik zal oproepen. 
Als het om een heel ernstig iets gaat, 
moeten wij dat op de koop toe nemen, 
zoals wij gedaan hebben met het verbieden 
van bepaalde drugs. Ook ten aanzien van 
stelende junkies meent men vrij machte
loos te staan, al denk ik dat het een gron
dig onderzoek waard is om te onderzoeken 
of het niet mogelijk is toch aan de betrok
kenen een alternatief te bieden: of zware 
straffen in de vorm van vrijheidsbero
vingen, of zich Iaten afkicken, voorzover 
dat lukken zal. Een stad als Rotterdam 
weet niet goed wat zij aan moet met de 
prostitutie aldaar en de overlast daarvan. 
Een overheid die al te stringent regelend 
optreedt, zal onder omstandigheden het 
ontstaan van een zwarte markt bevorde
ren. Men moet dan tegen elkaar afwegen 
wat het minst kwalijk is. Mijn hart gaat 
uit naar een zekere fierheid en strengheid, 
maar ik besef dat het effect daarvan kan 
maken dat daarbij grenzen in acht gena
men moeten worden. 
Ten derde doet zich meer dan eens de 
vraag voor wat opportuun is. Zolang er 
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kapitaalvlucht mogelijk is, moet men daar 
rekening mee houden en maatregelen die 
die vlucht bevorderen, nog eens overwe
gen. Ook personen kunnen vluchten door 
te gaan wonen in een land waar de belas
tingdruk Iicht is. Als men slechts op papier 
elders woont en dus in feite eigen overheid 
bedriegt, moet dat met een eventueel ver
scherpte wetgeving tegen te gaan zijn. 
Helaas is echter niet alles tegen te gaan. 

Een radicale opstelling in dit alles is nu 
eenmaal vaak niet wenselijk of mogelijk. 
Ik noem twee uitersten. Er is wei voorge
steld de overheid een zwart-geld-lening 
uit te Iaten schrijven. Via een soort gene
raal pardon zou men bezitters van zwart 
geld in de gelegenheid kunnen stellen dat 
geld profijtelijk uit te lenen, terwijl zo
doende de overheid aan financien komt en 
dit kwalijke geld uit de roulatie neemt. 
Velen vinden dat- m.i. terecht- een te 
dubieus officieel garen spinnen van in we
zen verderfelijke praktijken. Het andere 
uiterste is het plotseling invoeren van een 
geldzuivering. Op die manier verdwijnt dit 
zwarte geld uit de circulatie, is de overheid 
verantwoord om in evenredigheid geld te 
scheppen en brengt dus juist het voor 
schut zetten van de zwart-geld-bezitters 
vee! voordeel aan overheid en dus aan de 
gemeenschap. Heertje c.s. betoogt echter 
dat een dergelijke maatregel te veel econo
mische ontwrichting met zich mee zou 
brengen. Zo kan het zijn dat bedrijven die 
goederen leveren die vaak met zwart geld 
betaald worden - liefst contant, zonder 
rekening - een gevoelige daling van omzet 
zouden zien ontstaan. Misschien zouden 
bedrijven die zelf te goeder trouw zijn en 
door zo'n maatregel fataal geschaad zoo
den worden, door de overheid enigszins 
schadeloos gesteld kunnen worden met be
hulp van het vele geld dat de overheid bij 
dit alles zou winnen. Het doet alles wat 
raar aan, en ik ben onvoldoende deskundig 
om de praktische kanten hiervan te over
zien. Daarom neem ik maar gemakshalve 
aan dat ook een dergelijke radicale oplos-
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sing niet goed doorvoerbaar is. 
Het is voor mij wei duidelijk dat de over
heid in geen geval met deze zwarte wereld 
mag pacteren. Het lijkt mij zelfs verboden 
voor de overheid om er gemakshalve van
uit te gaan dat de burgers toch knoeien 
en daar bijvoorbeeld haar belastingwet
geving op af te stemmen. Men zegt dat in 
bepaalde Ianden de belasting hoog is, om
dat de overheid er toch van uitgaat dat de 
burgers geen eerlijke opgave doen van hun 
volledige inkomen. Als dat waar is, vind 
ik het affreus. Op die manier worden im
mers zij die niet kunnen frauderen, achter
gesteld. Nog erger is het dat zij die van
wege hun geweten niet wfllen frauderen, 
in feite worden gestraft, wat dus de omge
keerde wereld is. 
In dit verband wijs ik er nog op dat ik het 
bestaan van wetten, die niet gehandhaafd 
worden, afschuwelijk vind. Ik weet dat 
juristen zelfs daar vaak wat laconieker 
over denken, maar ik vind dat elke vorm 
van rechtsonzekerheid zoveel mogelijk 
moet worden tegengegaan. Als iets offi
cieel niet mag maar in de praktijk wei 
mag, is er in onze rechtsstaat iets grondig 
mis. Als de procureurs-generaal besluiten 
iets niet Ianger te vervolgen, zou dat be
sluit althans officieel publiek gemaakt 
moeten worden. 

Ik heb het niet gehad over de ethiek van 
de burger, afgezien van het uitgangspunt 
dat hij gehouden is om wetten te gehoor
zamen. Toch komt men ook hier niet altijd 
uit met absolute uitspraken. Ik noem een 
voorbeeld. Na de oorlog was er de geleide 
loonpolitiek, die uitstekende gevolgen had. 
Op den duur ontstond echter als bijver
schijnsel dat bepaalde bedrijven, vanwege 
de krappe arbeidsmarkt, zwarte lonen 
gingen geven. Zij kochten arbeiders bij 
andere ondernemingen weg. Daarmee 
overtraden zij niet aileen een bepaalde 
wet maar ondermijnden zij op den duur 
zelfs die hele wetgeving. Wat moest een 
bonafide ondernemer in zulk een geval 
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doen? Er kan een situatie ontstaan waarin 
hij failliet gaat als hij niet ook dergelijke 
praktijken toepast. Hij mag er zelf niet 
mee beginnen maar hij moet er misschien 
wel bij eindigen. Als bij wijze van spreken 
I % van zijn collega's zwarte lonen be
taalt, kan het verantwoord zijn dat hij dat 
ook gaat doen. Dan ligt de schuld niet bij 
hem maar bij de overheid die zijn eigen 
wetten niet doet naleven. Die overheid 
zou heel streng moeten zijn juist tegen 
degeen die met dit euvel begon. Ongetwij
feld heeft de economische rechter dit niet 
altijd voor ogen gehad. 
Tot slot iets over Romeinen 13. De over
heid is daarin dienaresse Gods dat zij de 
goeden beloont en de kwaden bestraft. 
Met die 'goeden' wordt niet bedoeld zij die 
zich richten naar Gods geboden, want 
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Paulus schrijft over de heidense Romeinse 
overheid. Daarmee worden dus in het alge
meen bedoeld zij die zich sociaal opstellen. 
Kwaden zijn zij die zich asociaal gedragen. 
Daarom ligt het in de lijn dat men geen 
christen hoeft te zijn om in te zien dat de 
overheid sociaal gedrag moet bevorderen 
en asociaal gedrag moet tegengaan. Daar 
moet de overheid zo consequent en moedig 
mogelijk naar streven. Helaas stuit zij bij 
dat streven op bepaalde grenzen. Dat 
maakt dat zij die grenzen wei moet erken
nen maar tegelijk zo vee] mogelijk gaan
deweg moet opschuiven. 
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door dr. W. Albeda 

Jean-Marie Mayeur: Des Partis catholiques a Ia 
Democratie Chretienne. Armand Colin -collection U, 
Paris, 1980. Prijs f 50,65. 

Deze uitgave wordt besproken door dr. W. Albeda, 
minister van Sociale Zaken in het eerste kabinet-Van 
Agt. 

De plaats van de christen
democratie 

Er bestaan niet zoveel boeken waarin de geschiedenis van de christen-democratic 
is beschreven. Daarom is het goed dat er nu dit boekwerk is. Dat wil niet zeggen, 
dat het nu direct opwindende lectuur is. De schrijver geeft meer een soort inventari
serende beschrijving van personen en gebeurtenissen dan een systematische be
schouwing. 

Met name de inhoud van het politieke 
denken en doen van de christen-democra
tic komt niet goed uit de verf. Omdat de 
schrijver een Fransman is geldt dit be
zwaar nog het minste voor de hoofdstuk
ken over Frankrijk. 
Mayeur gaat terug naar het begin van de 
19e eeuw. Als goed Fransman begint hij 
met de woorden 'II faut toujours revenir 
ala Revolution Franyaise'. Toen kwam in 
plaats van de monarchic van het goddelijk 
recht (du droit divin) de staat gevestigd 
in de grondslag van de volkssoevereiniteit, 
onverschillig ten aanzien van religieuze 
vragen, door leken bestuurd (tenminste zo 
vertaal ik 'la'ique', wat in het Frans veel 
meer de kleur van het anti-clericaal heeft) 
en geseculariseerd. In een katholieke mo
narchic lijkt een katholieke partij absurd, 
zcgt Mayeur. Pas wanneer het katholicis
me geen staatsgodsdienst meer is, gaan 
katholieken of een dee! van hen de liberale 
instellingen gebruiken om zich zelf als zo
danig te presenteren. 
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De eerste aanzet tot de christen-democra
tic ziet de schrijver in het revolutiejaar 
1848. In Frankrijk, Ierland, Belgie, Italie, 
Duitsland gaan katholieken zich politick 
losmaken van liberalen en conservatieven. 
Een tweede aanzet tot de christen-demo
cratic wordt gevormd door de Encycliek 
Rerum Novarum, die een leerstellige basis 
gaf voor katholiek politick en sociaal han
delen. Basisideeen der christen-democra
tic treft men daar in de kern aan: het be
lang van het privaat bezit, verwerping 
klassenstrijd, arbeidersbescherming en een 
aanzet tot corporatief denken. De katho
lieke partijen begonnen als volkspartijen, 
maar ontwikkelden zich tot 'Weltanschau
ungsparteien', die, hoe onafhankelijk oak 
van de kerk, de blik naar Rome richtten. 
De beschrijving van de verdere ontwikke
ling lijkt mij vrij compleet, al komen de 
grote Ianden er wat beter af dan de klei
nere. lnteressant is het overzicht van ont
wikkelingen in Oost-Europese Ianden v66r 
en na de Sowjet-overheersing. Persoonlijk 
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vind ik wat Mayeur schrijft over de Franse 
christen-democratie het interessantste. 
De schrijver maakt zich wat gemakkelijk 
af van de Italiaanse ontwikkeling v66r en 
na de machtsovername van Mussolini. Hij 
verklaart het verdwijnen van de christen
democratic in Frankrijk uit het traditio
nele anti-clericalisme in de Franse politiek 
en de rigide links-rechts-deling. 
Heeft de christen-democratie een toe
komst? In de naoorlogse periode hebben 
vee! Europese regeringen de belangrijkste 
wensen der christen-democraten vervuld: 
sociale zekerheid, bescherming van de 
arbeid, overheidsingrijpen zonder het 
prive-initiatief te elimineren, een democra
tisch reformisme dat kritisch staat tegen
over het kapitalisme, zonder het socialis
me te aanvaarden. Maar juist dat succes 
maakt dat wat christen-democraten thans 
vragen niet opvalt door originaliteit. Toch 
blijft er ruimte voor Weltanschauungspar
teien, zegt Mayeur. Hij verwerpt de ge
dachte, dat er geen plaats zou zijn voor 
beginselpartijen van het 'juste milieu' ge
geven het verdwijnen van de bourgeoisie, 
en de overal doorzettende secularisatie. 
De christen-democratie dankt zijn na
oorlogse succes in Duitsland, Oostenrijk 
en ltalie aan het verdwijnen van de con-
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servatieve partijen, die hun naoorlogse 
positie niet meer hebben kunen herwin
nen in het politieke systeem. Hij ziet de 
christen-democratische partijen worden 
als aile andere: politieke en niet-religieuze 
partijen, die daarmee en hun onduidelijk
heid en hun originaliteit dreigen te verlie
zen. Toch worden het in zijn ogen nooit 
gewone pragmatische partijen als de Ame
rikaanse. 
De oorspronkelijke plaats van de christen
democratie als aan een kcrk gebonden 
partij ter verdediging van de godsdienst is 
verdwenen. Ook de taakstelling: breken 
met de conservatieve partijen, aantonen 
dat democratic niet in strijd is met het 
christelijk geloof en zo bijdragen tot de 
cmancipatie der christenen uit de macht 
der notabelen, is niet meer actueel. Maar 
de christen-democratic blijft getuigen van 
de vruchtbaarheid van politick denken, dat 
zich laat inspireren door het christelijke 
geloof. Toch komt juist dat laatste onvol
doende uit de verf om overtuigend te wer
ken. 
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door W. M. van Andel 

B. van Dijk en P. van Soomeren: Vandalisme
Ideeen - Onderzoek - Preventie. Uitg. Kobra, Amster
dam; prijs f 22,-. 

Deze uitgave wordt besproken door de heer W. M. 
van Andel, oud-commissaris gemeentepolitie van 
's-Gravenhage. 

Vandalisme 

Ter beoordeling werd mij het boekje onder bovenstaande titel toegezonden. De 
schrijvers zeggen in hun inleiding dat zij tot deze doctoraalscriptie zijn gekomen 
door de actualiteit van het onderwerp en dat het bestemd is voor allen die beroeps
halve met dit verschijnsel te maken hebben. 

lk vind dat een positief uitgangspunt. Zij 
trachten echter ook mensen te interesseren 
die zich afvragen: 'Wie doet nu zoiets?' 
en 'Waarom doen ze dat nu?' Hierdoor 
wordt hun geschrift ook aantrekkelijk voor 
ouders, pedagogen en slachtoffers. 

Zij gaan vervolgens zeer systematisch te 
werk. In een driedeling behandelen zij: 

- Tdeeen over vandalisme. 

- Onderzoek vandalisme in Amsterdam. 

- Preventie van vandalisme. 

Een appendix en uitgebreide literatuurlijst 
besluiten het geheel. 

Zij definieren vandalisme als volgt: 'Van
dalisme is het opzettelijk vernielen van 
objecten door jongeren zonder dat dit aan
wijsbaar voordeel oplevert'. Bezien door 
de bril van een ex-politiefunctionaris heb 
ik wei wat bezwaar tegen deze omschrij
ving. Zij benadert heel dicht het juridisch 
begrip vernieling dat in het Nederlandse 
strafrecht een ernstiger delict dan de zgn. 
baldadigheid of straatschenderij oplevert. 
Als sociologen hanteren zij dus andere be
grippen. Mijn ervaring is dat vandalisme 
door jongeren vaak niet opzettelijk wordt 
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geplee~ doch meer uit 'speelzucht'. Het 
verwachte voordeel - wat dat ook zijn 
mage - speelt geen rol, doch immaterieel 
is het een vorm van uitleven en bezig zijn. 
In de vorm zoals ouderen onbewust paper
clips ombuigen of tekeningetjes maken. 
Uitvoerig gaan zij in op verschillende 
theorieen die zich bezighouden met de 
verklaring van het verschijnsel. Behoort 
vandalisme bij het kind of schept de gele
genheid de kans. Ik waardeer hun uitvoe
rige bestudering en benadering. Zo onder
scheiden zij vandalisme als spel, vandalis
me uit wraak (voor mij is dit duidelijk ver
nieling - v.A.), vandalisme uit hebzucht 
(voor mij diefstal - v.A.), en tactisch van
dalisme. U ziet dat het verschijnsel be
hoorlijk is uitgediept en dat de verschil
lende facetten raakvlakken met elkaar en 
met strafrechterlijke begrippen hebben. Zij 
vermelden ook uitvoerig opvattingen van 
anderen - o.a. van Amerikaanse onder
zoekers. lk vind dat juist doch meen te 
moeten waarschuwen tegen het vergelijken 
van onvergelijkbare grootheden. Verschil
len in cultuur, menselijke aard en leefkli
maat zijn vaak voor jongeren zeer daad
bepalend. 
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Ret meest interessant vind ik hun verslag 
van een onderzoek in Amsterdam. Allerlei 
- bekende- problemen kwamen hierbij 
hoven tafel. Hoe registreer je een derge
lijk verschijnsel dat slechts gedeeltelijk in 
de openbaarheid komt? Ret zgn. 'dark 
number' is hierbij groat. In hoeverre be
staat er samenhang tussen aanwezige voor
zieningen voor de jeugd en vandalisme ter 
plaatse? Hun conclusies luiden dan ook 
dat vandalisme overal in Amsterdam voor
komt, een wijdverbreid tijdverdrijf is voor 
jongeren uit aile sociale klassen (en dus 
niet op jongeren uit de zgn. zwak sociale 
klassen betrekking heeft - aldus het vaak 
voorkomende vooroordeel - v.A.), vaak 
op onzichtbare en stille plekken gepleegd 
wordt en dat aanwezige jeugdvoorzie
ningen geen remmende dan wei verster
kende werking hebben. 
Na een raamwerk van een onderzoeks
project te hebben verschaft komen de 
schrijvers met een vandalismebestrijdings
project in de praktijk. Uitvoerig gaan zij 
in op de voorwaarden, de methodiek en de 
maatregelen. Ik vind dit een praktische 
benadering die aanspreekt. 
Wat is nu mijn eindoordeel over dit boek
je? Laat ik het maar kort en bondig for
muleren. De politiek gaat voor de komen
de gemeenteraadsverkiezingen program-
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rna's opstellen. lk vind dat hct politiek en 
lokaal beleid voor de komende vier jaar 
praktisch en lecsbaar moet zijn voor de 
kiezer die het wei en wee in stad of dorp 
uit zijn eigen raam en straat bekijkt. De 
schrijvers bieden de politick door hun 
boekje goede kansen mensen de weg te 
wijzen praktisch politiek en politiek prak
tisch bezig te zijn. Raadsleden, bestuur
ders, kiezers, politie-ambtenaren, beleids· 
ambtenaren en jeugdwerkleiders vinden 
hier steun om een cuvel aan te pakken dat 
velen verontrust, waarvan de bestrijding 
vee! geld kost en dat als ongemak tallozen 
verdriet en leed bezorgt. Bovendien schept 
het kansen jeugd op een andere wijze te 
leren functioneren in een wereld die be
dorven is en wordt door geweld en milieu
bederf. 
Mijn conclusie is dan ook: van harte aan
bevolen ter bespreking en ter discussie in 
politirl(e gespreksgroepen, colleges, be
sturen en kiesverenigingen. Ret CDA zal 
er we! bij varen, laat staan onze jeugd. 
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11 0 Column: Ik-cultuur en macro-politick 

door dr. K. J. Hahn 

112 Is bet CDA tegengevallen? 

door mr. W. C. D. Hoogendijk 

109 

Het CDA bcstaat thans anderhalf jaar. Heeft het zich naar verwachting van al diegenen die 
cr hard aangewerkt hebben ontwikkeld, of in het tegengevallen? De voormalige directeur 
van de Dr. Abraham Kuypcrstichting schrijft een scherpe bijdrage over de stijl en de geeste
lijke signatuur van het CDA, zijn benadering van de vraagstukken vrede en veiligheid en 
werkloosheid. De formatie 1981 komt evenzeer ter sprake. Hoogendijk roept op tot een 
openhartigc discussie. 

126 Naar een verantwoorde energietoekomst 

door drs. K. Blok en ir. M. Kok 

De bcide onlangs afgestudeerde auteurs vervolgen de energiediscussie in ons blad, die 
prof. dr. H. van der Laan heeft aangezwengeld in hct aprilnummer van 1981. Zij bepleiten 
onder mcer een snelle afbouw van het kernenergie-onderzoek en een veel krachtiger opbouw 
van met name windenergie. 

141 Is de altematieve energie-route een begaanbare weg? 

door prof. dr. H. van der Laan 

Van der Laan reageert op de aanbevelingen van Blok en Kok, die hij geschikt acht voor 
kleine, sobere, pastorale gcmeenschappen, maar niet voor een volk van 14 miljoen mensen 
met een hoge levensstandaard. Sociale chaos en economische ontreddering zouden, aldus 
Van der Laan, het resultaat zijn. Bovendien: beter drie of vier kerncentrales dan 20.000 
windmolens. 

146 Boekbespreking: Pastor of Politic? Een ecrste reactie 

door prof. mr. C. A. J. M. Kortmann 

Begin maart publiceerde het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een commentaar op 
het voorontwcrp van Wet gelijke bchandeling, onder de titel: Pastor of Politic? De Nijmeeg
se hoogleraar Kortmann bespreekt dit commentaar. 

150 Boekbespreking: Politieke keuzen in de ruimtelijke ordening 

door dr. ir. W. F. Schut 

Begin deze maand is een studiedag belegd over het rapport van het Wetenschappelijk 
lnstituut voor hct CDA: De ruimte en wij, wij en de ruimte. De voorzittcr van deze studie
dag, dr. ir. W. F. Schut, bespreekt dit rapport mede tegen de achtergrond van de discussie 
op de studiedag. 

154 Boekbespreking: Toch geen recensie? 

door dr. A. Veerman 

Bespreking n.a.v. Goudzwaards: Genoodzaakt goed te wezen. 

157 Documentatie: Ontwikkelingssamenwerking 

Onder de titel 'Realisrne en creativiteit' heeft de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking 
van het CDA o.l.v. mr. J. J. A. M. van Gennip een notitie opgesteld over het de komende 
jaren te vocren beleid op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking. 
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lk-cultuur en macro-politiek 

Er zijn in de maatschappij van vandaag 
twee tendenzen vast te stellen, die met 
elkaar in strijd lijken, naast elkaar voor
komen en soms volkomen parallel in de
zelfde groepen, in dezelfde mensen verlo
pen. De ene is de in verschillende Ianden 
van het ge"industrialiseerde Westen zich 
aftekenende neiging tot inkeer in zich zelf, 
tot de cultus van de eigen persoonlijkheid, 
de intimiteit van het gezin of van de kleine 
groep - de andere laat zich geheel over 
aan de sterke stroom van de schaalver
groting van alle problemen en alle be
langen, daarom dus ook van alle belang
stelling. De eerste tendens kan geboren zijn 
uit de frustratie over het maatschappelijk
politieke engagement dat te weinig ople
vert, de andere is sterk be"invloed door de 
schaalvergroting van aile maatschappelij
ke, sociale en politieke vraagstukken, door 
de alomvattende over-informatie door de 
massa-media. Aan de ene kant ontstaat 
een streven het lk centraal te stellen tegen
over de maatschappelijke en politieke we
reid, aan de andere kant het streven, de 
voor de hand liggende, concrete en grijp
bare dingen van de directe omgeving in 
een enorme vaart te transcenderen en zich 
aileen of vooral met globale problemen, 
wereldproblemen bezig te houden. IK
cultuur en macro-politiek groeien weel
derig naast elkaar en met elkaar. 

Laten we eerst de tendens 'naar binnen' 
nader bekijken. Zij wordt in de laatste 
jaren in meerdere Ianden geconstateerd. 
Zo heeft de katholieke arbeidersbeweging 
van ltalii~, de ACLI, in samenwerking met 
een katechetisch instituut van Salerno een 
wetenschappelijk rapport doen uitbrengen, 
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waarin deze ten dens in de I taliaanse jeugd 
tot verrassing van de rapporteurs, kon 
worden gesignaleerd. Dejonge generatie 
van vandaag interesseert zich veel minder 
voor de structuur van de kerk, dat is be
kend, maar ook weinig voor maatschappe
lijke en politieke problemen. Op de uni
versiteiten van Milaan, Bologna, Florence 
en Rome, waar in 1968 zoals aan alle 
universiteiten van Europa de felste politie
ke activiteiten ontwikkeld werden, wordt 
weer gestudeerd. In Frankrijk, waar de 
maand mei 1968 de grate politieke bewe
ging onder de studenten had ontwikkeld, 
spreekt men - zoals 'Le Monde' zei - van 
de 'militants de la retraite', de voortrek
kers van de terugtocht- naar zich zelf. De 
idealen van 1968 zijn overboard gegooid, 
men nestelt zich in de afgeslotenheid en 
de bescherming van het ~;rivc-leven. 
Dit streven trad vooral ook in West-Duits
land aan het Iicht. Niet toevallig kozen 
de organisatoren van de bekende 'Roemer
berg-gesprache' van Frankfurt voor 1981 
het onderwerp: 'Innerlichkeit - Flucht 
oder Erfiillung?' Daar werd deze tendens 
scherp onder de loep genomen, al bleef 
men al te zeer in het literaire en culturele 
patroon van de Duitse geestesgeschiede
nis hangen. Men herinnerde daarbij aan 
Thomas Mann die van het typisch duitse 
'uit elkaar vallen van speculatief en maat
schappelijk-politiek denken' sprak, aan 
Hermann Hesse, die literatuur als 'zielen
spijs' zag en tenslotte de hedendaagse 
avantgardistische Oostenrijkse schrijver 
Peter Handke, die 1975 in zijn boek 'Die 
Stunde der wahren Empfindung' deze 
nieuwe psychische en sociale orientering 
treffend verwoordde. 
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COLUMN 

In de Vcrenigde Staten werd reeds aan het 
begin van de zeventiger jaren van de 
'me-decade', het decennium van het lk 
ge~proken. De aantrekkingskracht van de 
oo~ter:-,e mcditatie, van de Guru's, van ver
dovcnde middelen enz. vindt zeer waar
'chijnlijk ook hierin een voedingsbodem. 
Wat wij macro-politick willen noemen, is 
hct streven, of de dwang, over kleinscha
ligheid van onze directc lecfwereld en haar 
kleinc, zij het ook belangrijke problemen 
heen te stappen en alles in wereldverband 
te zien, de ver-verwijderde grote noden te 
zien. De hartstocht voor de gemecnte
politiek, voor de ge-etablcerde maatschap
pelijke structuren in hun beperktheid, het 
geharrewar tussen de politicke partijen op 
nationaal gebied over nationale of plaat
selijke toestanden zegt de jongere genera
tie, maar niet aileen haar weinig of niets 
rneer. Daarbij komt nog dat deze vraag
stukken door hun toenemende technische 
gecompliceerdheid voor de gewone man 
steeds minder transparant zijn en noch tot 
de gevoelens noch tot de verbeeldings
kracht spreken. Men brengt hartstocht op 
voor problemen op grote afstand, zoals 
Chili, Afghanistan, Oost-Timor etc. Reeds 
Nietzsche zei: 'Die Fernstenliebe ist Ieich
ter als die Nachstenliebe'. Men komt op 
voor grote, omvattende onderwcrpen als 
'vrede', 'kernwapens de wereld uit', 'de 
honger in de wereld', 'de miljoenen dage
lijks stervende kinderen' etc. Het zijn on
dcrwerpen die de gewone man in zijn 
huiskamer dagclijks bereiken, die hij niet 
of nauwelijks kan verwerken, die hem diep 
grijpen en met een nag angstgevoel ver
vullen. 
Deze schaalvergroting van de belangstel
ling heeft het aantrekkelijke dat zij geen 
exacte. rationele kennis van zaken veron
derstelt, aileen een diepe geestelijke en 
morele gegrepenheid uitdrukt; zij verge
makkelijkt de benadering omdat de on-
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cterwerpen eenvoudig, snggestief en emo
tioneel zijn - en nog eens, voor de gehele 
mensheid een fatale betekenis hebben. 
Een rationual uitgewerkte oplossing is 
daarbij niet nodig. Het helpt dan ook niet, 
als de politici waarschuwend verklaren, 
dat de 'vrede' niet door grote slogans en 
massa-demonstraties gediend wordt, maar 
dat hij geconstrueerd moet worden, een 
rationele technische aanpak vereist. Hier 
ontstaat dus een a-politick denken ten 
aanzien van omvattende politieke themata 
die een hoogst ingewikkelde methode van 
aanpak vereisen. In dit macro-politieke 
denken komen emotioneel en zedelijk vol
komen verantwoord getuigenis in conflict 
met het rationele politieke verantwoorde
lijkheidsbesef dat zich niet in staat weet 
globale wereldproblemen linea recta op te 
lossen. Op deze wijze kan macro-politick 
het tegendeel van politick worden. Dit uit 
elkaar groeien in plaats van elkaar be
vruchten kan fataal worden. 
Beide tendenzen, de lk-cultuur en de 
macro-politick, vormen dus verschijnselen 
die vandaag en morgen de traditionele po
litick sterk zal moeten bezig houden, om 
te bereiken dat de concrete, verstandelijk 
en met geleidelijkheid en compromis wer
kende politieke actie met het emotionele 
engagement voor de grote idealen samen 
kan gaan. 
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door mr. W. C. D. Hoogendijk 

Mr. W. C. D. Hoogendijk is hoofd van de afdeling 
Welzijnszaken van de procinciale griffie van Zuid
Holland. 

Is het CDA tegengevallen? 

1. Is de vraag fatsoenlijk? 

Het CDA bestaat nu ruim een jaar en is in korte tijd in onze samenleving een ge
vestigde institutie geworden. Een goede reden om ons er tussentijds rekenschap van 
te geven of het CDA, zoals het zich intussen ontwikkeld heeft, daadwerkelijk is 
geworden wat wij er indertijd, in de fase van totstandkoming, van hadden verwacht. 
Of ... is het CDA tegengevallen? 

Een enigszins beklemmende vraag. Want 
stel dat het antwoord 'ja' zou moeten 
luiden, 'ja, het is ons tegengevallen', doen 
wij er dan niet beter aan de vraag niet te 
stellen, of er omheen te redeneren? De 
partij doet het immers redelijk goed en de 
eigen mensen hebben bet moeilijk genoeg. 
Derhalve: liever zwijgen in solidariteit? 
Of, toch maar spreken, eveneens ... in soli
dariteit? 
lk ben de mening toegedaan dat het laatste 
kan. Ik denk zelfs dat als wij interne 
kritiek systematisch uit de weg zouden 
gaan, of zouden diskwalificeren, dat wij 
dan een type partij zouden scheppen waar 
wij met zijn allen in korte tijd genoeg van 
zouden krijgen. Een partij, bevangen door 
het ene doe!, het - vermeende - partijbe
lang, waaraan aile andere zaken onderge
schikt zijn, heeft iets beangstigends. 
Een politieke partij kan niet zonder een 
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goede organisatie. Van ~~c organisatie 
hangt grotendeels af, of een partij niet 
aileen goede maar ook kwade tijden kan 
doorstaan. 
Het CDA, als nieuwe politieke beweging, 
was dringend toe aan organisatorische on
derbouwing. En dat gebeurt voorzover ik 
l1et kan nagaan in deze periode heel com
petent. 
Toch zijn er in een partij als het CDA 
steeds twee zaken tegelijk aan de orde. De 
partij mag niet desintegreren; dat is altijd 
de grote zorg voor de leiding. Dat is de ene 
kant. De andere kant is, dat bet organise
ren van de eensgezindheid in een grote 
partij tegelijk elementen heeft van manipu
latie, van uitgeholde besluitvormingspro
cessen, van oppervlakkigheid. 
Jk noem twee voorbeelden. 
Een partijraad waarin honderd mensen 
over honderd onderwerpen ieder drie mi-
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nuten mogen spreken lijkt de opperste 
vorm van democratic: maar zo'n partij
raad heeft natuurlijk geen functie als 
creatief moment in het Nederlandse poli
lieke gcbeurcn. Het is een huishoudelijke 
vergadering, waarin volgens dezelfde re
gels gesproken en beslist wordt over een 
gulden contributieverhoging voor de partij 
en over het stationeren van kernwapens in 
Nederland. En bij de eongresganger blijft 
het onbestemde gevoel achter, dat dit niet 
aileen een kwestie is van tekortschietende 
vergadertechniek, maar dat hierin 66k 
openbaar wordt de wijze waarop de lei
cling van de partij de relatie tot het eigen 
kader ziet en inhoud geeft. 
lk geef een tweede voorbeeld. Op de par
tijraad, waar na maanden tobben de kabi
netsformatie aan de orde was, is de uit
eenzetting van onze lijsttrekker- die in
tusscn ook premier geworden was- zonder 
ccn woord van uitleg of verontschuldiging 
verschoven van een plaats in de agenda 
naar een plaats aan het slot van de agenda, 
waardoor een discussie tussen onze eerste 
man en ons kader afgesneden were!. De 
vragcn en twijfels over de gang van zaken 
bij de kabinetsformatie, waarover even
min de partijvoorzitter en de fractievoor
zi tter scrieus verantwoording aflegden, 
konden de partijleden meenemen naar 
huis. 

Deze voorbeelden zijn slechts een signaal 
om ecn zekere onrust aan te geven over 
de wijze waarop wij met elkaar omgaan 
in hct CDA. Er blijven zaken buiten onze 
gezichtskring, hetzij omdat wij er niet 
aan toekomen, hetzij omdat zij politick 
nict opportuun geacht worden, die wij toch 
in het CDA niet kunnen missen zonder 
icts wezenlijks kwijt te raken. 
Wat missen wij in het CDA, waardoor wij 
ons ongelukkig voelen, hoewel het ogen
schijnlijk zo goed gaat met het CDA, ja 
zelfs boven verwachting goed? 
Het is een vraag die mij reeds geruime tijd 
bczig houdt, omdat in bredere kring te-
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leurstelling doorklinkt over wat het CDA 
tot nu toe geworden is. En niet alleen bij 
personen die heimwee voelen naar de oude 
partijen waaruit het CDA is voortgeko
men. Indien mijn waarneming juist is, dan 
is de teleurstelling het duidelijkst juist bij 
diegenen die met een zekere hoop en ver
wachting actief de totstandkoming van het 
CDA hebben bevorderd. Ik reken ook 
mijzelf daartoe. 
In dit artikel wil ik op dit thema, van het 
'tegenvallende' CDA, nader ingaan. Op 
twee gronden: een specifieke en een alge
mene. 
Specifiek. Wij zijn als CDA in feite nog 
maar net 'op weg'. Het lijkt mij wezenlijk 
dat wij in deze periode niet alleen organi
satorisch maar ook inhoudelijk ons kri
tisch rekenschap geven, welk 'type' partij 
wij - uitgesproken of impliciet- bezig zijn 
te bouwen. 
Algemeen. Er is in ons land een toenemen
de scepsis waarneembaar over 'de poli
tick'. Het vermogen, de betrouwbaarheid, 
de geloofwaardigheid van 'de politick' 
worden in twijfel getrokken. Dat is een 
slechte zaak, omdat dit de situatie is 
waarin een samenleving zo gemakkelijk 
desintegreert. En dat in een periode waarin 
het ons in Nederland na jaren niet meer 
zo goed gaat en wij er juist behoefte aan 
hebben dat er een overheid is die over het 
morele gezag beschikt controversiele be
slissingen te nemen. De scepsis betreft niet 
typisch het CDA, misschien in de huidige 
fase niet eens in de eerste plaats het CDA, 
maar toch wei mede het CDA. Wij zullen 
als CDA voor ons deel er aan moeten bij
dragen dat het morele gezag van de poli
tick verzorgd wordt. Daartoe kan behoren 
de vraag of wij het zelf wellicht in be
paalde opzichten Iaten afweten. 

2. Confrontatie met de kerkelijke cultuur 
Bij de oprichting van het CDA hebben wij 
verondersteld, dat de ontmoeting van 
katholieken en protestanten, ieder vanuit 
een eigen kerkelijk-culturele achtergrond, 
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wederzijds een stimulerend effect zou heb
ben. In de aanloopfase was namelijk ge
bleken dat een confrontatie van de twee 
culturen voor heiden een verrijking be
tekende. Wij werden in deze periode van 
kennismaking verplicht ons er rekenschap 
van te geven wat voor ons wezenlijk was 
en wat niet; wij werden verplicht datgene 
wat wezenlijk was te verwoorden in termen 
die niet aileen in de eigen kring verstaan 
werden, maar ook door de vrienden met 
wie wij in gesprek waren. En wij ontdekten 
dat onze partners onze eigen visie op een 
onverwaehte en prikkelende wijze konden 
verrijken en verdiepen. Er heeft in de aan
Ioopfase van het CDA een intensief con
tact plaats gehad tussen de katholieke en 
de reformatorische tradities en opvattin
gen; naar mijn mening, ondanks de span
ningen die het opriep, ten goede van hei
den. 

Daarom is het zo teleurstellend, dat het 
verlangen om de beide kerkelijke eulturen 
elkaar blijvend te doen inspireren, na de 
totstandkoming van het CDA blijkbaar in 
aile geledingen van de partij vervluchtigd 
is. Er is althans in het officiele optreden 
van de partij weinig merkbaar van. Hoe 
zou dit komen? 
Ik denk dat een van de oorzaken is, de 
wijze waarop indertijd de grondslagdiscus
sie is vastgelopen. Wat begonnen was als 
een integere poging elkaar te doorgronden 
in elkaars bedoelingen en elkaar daarin 
zo mogelijk te vinden, verloor al doende 
zijn spirituele inhoud en verwerd tot 
strijd om formules, niet het minst als ge
volg van interventies van a.r.-zijde moet ik 
er eerlijkheidshalve bijzeggen, zelf afstam
meling van die bloedgroep zijnde. Toen 
het CDA eenmaal gevestigd was, was het 
een opluchting voor alien van deze on
vruchtbaar geworden polemiek bevrijd te 
zijn. 
Ik denk dat een tweede oorzaak is, de on
maeht van diegenen, die zich deze the
matiek nauw betrokken voelden om er in 
de praktijk van aiiedag gestalte aan te 
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geven. Men zocht naar aangrijpingspunten 
om de spirituele waarden van het CDA 
aan de orde te krijgen, maar raakte ver
strikt in de casu'istiek van het politieke 
bedrijf. De dissidenten die zich als verte
genwoordigers bij uitstek opwierpen van 
een principiele politick, kregen daardoor 
in hun optreden iets krampachtigs en ver
loren aan geloofwaardigheid. En zo ont
stond op zijn minst de schijn, dat de hon
dcn blaffen maar dat de karavaan verder 
trekt. 

Toch doen wij met een verklaring als deze 
naar mijn overtuiging onrecht aan wat er 
werkelijk aan de orde is in ons CDA. 
Want de spiritualiteit is niet het voorrecht 
van weinigen, zoals wij in tal van ont
moetingen op aile niveaus van de partij bij 
herhaling hebben kunnen constateren. Er 
is integendeel volgens mijn waarneming 
een duidelijk verlangen bij een zeer groot 
dee! van onze partij, afkomstig uit alle 
bloedgroepen, om principieel onze houding 
te bepalen in onze maatschappij en niet 
te volstaan met het reageren op de steeds 
wisselende onfortuinlijkheden van de 
actualiteit. 
lk wil in dit verband, als protestant, een 
thema ter sprake brengen dat in het CDA 
min of meer in de taboe-sfeer is terecht 
gekomen, namelijk de ontwikkelingen bin
nen de rooms-katholieke kerk. 
Het CDA is geen kerkelijke partij; om 
misverstand te voorkomen wil ik dat graag 
nadrukkelijk voorop stellen. Maar ik denk 
tegelijk, dat onze kerkelijke cultuur, dat 
onze kerkelijke traditie, dat onze respec
tievelijke spiritualiteit zoals die in de kerk 
mede is gevormd, zo belangrijk zijn, dat 
die zo zeer deel zijn geworden van onze 
manier-van-zijn, van onze wijze-van-leven, 
dat het niet mogelijk is die in een christen
democratische partij buiten beschouwing 
te Iaten, buiten de orde te verklaren, op 
straffe van een geestloze verzakelijking 
van ons politieke bedrijf. 
Een van de dingen waarvan we ons in het 
CDA nauwelijks rekenschap hebben ge-
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geven, is de geweldige omslag die er in de 
rooms-katholiekc kerk heeft plaats gevon
den in de pcriode tussen de eerste aanloop 
tot het CDA en de definitieve oprichting. 
Het begin van het CDA stamt uit de pe
riode van paus J ohanncs XXIII en van de 
vernieuwingen binnen de rooms-katholie
ke kerk. De katholieke kerk, die in pro
testantsc ogen (te zeer) een kerkelijk-poli
tiek machtsinstituut is, ontpopte zich in 
die jaren als een instituut met een gewel
dig pastoraal vermogen, traditionele en 
organisatorische waarden relativerend ten 
behoeve van wat - in de echte zin van het 
woord oecumenisch - het hart van het 
evangelic werd geacht. Er vond in die 
jaren een herkenning plaats tussen protes
tanten en katholicken over tal van zaken 
die beiden ontdekten gemeen te hebben, 
zonder dat de verschillende kerkinstituties 
voor dcze herkenning van de gemeen
schappelijkheid een belemmering behoef
den te vormen. 
Dat is sinds het optreden van de huidige 
paus anders geworden. En dat heeft zijn 
weerslag, uiteraard op de katholieke ge
meenschap, maar vervolgens ook op het 
CDA. Wij staan als katholieken en pro
tcstanten weer evenals vroeger ietwat on
wennig tcgenover elkaar. Zo is een van de 
gevolgen van de huidige ontwikkeling, dat 
een protestant enige schroom voelt om 
vrienden van katholieken huize op hun 
katholiek-zijn aan te spreken. Want wij 
wcten dat vele van onze katholieke geest
vcrwanten even ongelukkig zijn met de 
gang van zaken in de katholieke kerk als 
wij zelf. Maar zij moeten wei, als onver
mijdelijkheid, zich evenals hun bisschop
pen bij deze gang van zaken neerleggen. 
Het CDA bedoelt een maatschappij-kriti
sche en een maatschappij-hervormende be
weging te zijn. Zoals ik het zie is het 
Vaticaan onder het bewind van de huidige 
paus bezig uit te groeien tot een van de 
belangrijkste cultuur-kritisehe en cultuur
vormende centra in de wereld. Gehuld in 
kerkelijk gewaad weliswaar, maar daarom 
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niet minder effectief. Dat betekent, dat als 
wij niet in een onwezenlijke situatie terecht 
komen, wij als CDA er m.i. niet aan kun
nen ontkomen ons rekenschap te geven 
van het mens- en maatschappijbeeld dat 
in deze jaren in het Vaticaan ontwikkeld 
wordt en als politieke beweging onze hou
ding daartegenover te bepalen. Ik ben er 
namelijk niet zeker van, dat de mens- en 
maatschappijvisie, die in deze periode ver
heven wordt tot officiC!e katholieke leer, 
overeenkomt met de mens- en maatschap
pijvisie waar wij tot nu toe in het CDA 
van uit zijn gegaan. 

Ik denk dat als wij in het CDA de onbe
vangenheid tegenover principiele zaken 
willen herwinnen, dat wij dan de ruimte 
moeten scheppen om over deze zaken in 
gesprek te komen, binnen de context waar
in dit soort thema's nu eenmaal aan de 
orde zijn, zoals de historische context, de 
maatschappelijke context, 66k de kerke
lijke context. 
Anders gezegd: de visies die door de ker
ken ontwikkeld worden, zijn voor het 
CDA relevant. Zij zijn voor ons niet het 
laatste woord. Wij zullen er als katholie
ken en protestanten gezamenlijk zelfstan
dig ons oordeel over moeten vormen. En 
het lijkt mij niet op voorhand uitgesloten 
dat wij in bepaalde zaken tegenover de 
opvattingen van een of meer kerken zullen 
uitkomen. 
De redenen waarom het mij zo belangrijk 
lijkt ook binnen het CDA meer zicht te 
krijgen op de ontwikkelingen die in de 
huidige tijd door het Vaticaan worden 
bevorderd zijn drieerlei: 
1. Er is, indien ik het goed zie, onmisken
baar een streven authentieke katholieke 
waarden, tegenover de gemakzucht van tal 
van populair geworden opvattingen, op
nieuw inhoud te geven. Ret is een onder
stroom die voor ons in het CDA dunkt mij 
in positieve zin herkenbaar moet zijn. 
2. Er is echter ook, indien ik het goed zie, 
een tendentie tot restauratie. Ret niet 
onderkennen dat gewijzigde cultuur-histo-
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riscbe omstandigbeden nieuwe antwoor
den vergen, met de risico's en onzekerbe
den die dat voor de gevestigde instituties 
kan meebrengen. Wij zien over de gebele 
wereld, ook politiek-maatscbappelijk, een 
neiging tot restauratie. Het zou kunnen 
zijn dat die tot in de kerk is doorgedron
gen. Als dat zo is, vormt deze geest van 
restauratie een bedreiging voor bet CDA. 
3. Tenslotte is het Vaticaan m.i. daarom 
zo belangrijk, omdat in deze tijd in pro
testantse kring van een herijking van de 
spiritualiteit veel minder sprake is. Het 
protestantisme is, indien ik bet goed zie, 
in dit opzicbt in stilstaand water terecht 
gekomen. Daar zijn voorsbands geen nieu
we impulsen te verwacbten. Of onderscbat 
ik hiermee het vermogen van de huidige 
protestantse tbeologie en de spiritualiteit 
van de Wereldraad? 
Samenvattend: wil het CDA niet stroom
Joos worden, dan zullen katbolieken en 
protestanten elkaar op hun katholiek-, 
resp. protestant-zijn moeten blijven aan
spreken. De ontwikkelingen binnen de 
kerken kunnen daarbij niet buiten be
schouwing blijven. Een nadere analyse van 
de opvattingen die de laatste jaren met 
name in katholieke kring worden ontwik
keld en een confrontatie van het CDA met 
de relevante onderdelen daarvan lijkt mij 
van belang. Het Iigt voor de hand ons als 
CDA daarbij in de buidige fase met name 
rekenschap te geven van het gebeuren in 
de katholieke kerk, omdat de protestantse 
kring naar bet scbijnt voorshands weinig 
markante aanknopingspunten biedt voor 
verdieping van het mens- en maatscbappij
beeld. 

3. Vrede en veiligheid 
Nadrukkelijker dan waartoe de politiek 
tot nu toe bij machte was, is onder auspi
cien van de kerken via het Interkerkelijk 
Vredesberaad (IKV) het thema vrede en 
veiligheid in onze samenleving aan de orde 
gesteld. Dat gebeurt, zoals bekend, onder 
een bepaalde gezichtshoek en met een 
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duidelijk gekozen politieke strekking. 
Wat is de positie van het CDA daartegen
over? 
De positie van het CDA lijkt er meer een 
van tactische dan van principieel-politieke 
aard te zijn. Een voorbeeld is dezelfde 
partijraad waar ik reeds eerder naar ver
wees. Deze partijraad werd in de herfst 
van vorig jaar gehouden op dezelfde dag 
waarop in Amsterdam de grote manifesta
tie van het IKV plaats vond. Een uitgele
zen moment zou men zeggen om als chris
ten-democratische beweging principieel 
de confrontatie aan te gaan tussen de eigen 
visie en die van het IKV, opdat het Ne
derlandse volk zou weten waar het om 
gaat en waarom. Wij konden als partij 
echter niet dieper reiken dan enige tacti
sche manoeuvres, eerst door een voor het 
IKV niet-geestverwante spreker uit eigen 
kring aan het IKV voor de demonstratie 
aan te bieden. En vervolgens, toen het 
IKV - m.i. terecht - deze spreker als niet 
passend in de opzet van de manifestatie 
geweigerd had, door deze beslissing van 
het IKV in de partijraad procedureel 
breed uit te meten. De partijleiding heeft 
in die dagen geen kans gezien, tegenover 
de indrukwekkende betoging op niveau 
te reageren en wij hebben beschaamd de 
vergadering van de partijraad uitgezeten. 
Indien dit een incidentele misser was, zou 
het unfair zijn er over te beginnen. Het is 
echter vrees ik symptomatisch voor de wij
ze waarop wij met het thema vrede en vei
Iigheid omgaan in onze partij: de kunstige 
evenwichtsoefening. Kunstig inderdaad, 
omdat wij ondanks de verdeelde stand pun
ten het evenwicht nog steeds niet verloren 
hebben. Maar is zo'n beleid over een van 
de gewichtigste onderwerpen van deze 
eeuw, ook daadwerkelijk het type beleid 
dat ons voor ogen stond toen wij besloten 
een CDA op te richten? Ik denk dat ons 
toen iets meer overtuiging, iets meer 
allure ook, voor ogen stond. 
Vrede en veiligheid zijn de Iaatste jaren 
vooral in de aandacht gekomen als een 
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ethisch problcem en als een defensiepro
blcem, in onderlinge samenhang. Ret is de 
vraag of wij het IKY moeten volgen in 
dczc probleemstelling. lk heb namelijk 
sterk het vermoeden dat het IKY, binnen 
de eigen, zelf ontworpen probleemstelling, 
antwoorden aandraagt die principieel aan
spreken en ook overigens doordacht zijn. 
Maar is de probleemstelling juist? 
lk heb de indruk dat een aantal wezenlijke 
zaken in onze standpuntbepaling over de 
kernbewapening vaak buiten beschouwing 
blijven; zaken die samenhangen met ons 
mens- en maatschappijbeeld. 

In de eerste plaats dat de mens niet van 
nature geneigd is tot het goede maar tot 
het kwade. Wij kunnen deze kennis ont
lenen aan de bijbel, maar ook aan de erva
ring in duizenden jaren wereldgeschiede
nis. De mensen zijn knapper geworden 
maar niet edeler, niet beter, niet onzelf
zuchtiger. In de loop van de eeuwen heb
ben wij systemen opgebouwd om de woe
kering van het kwaad in de samenleving 
te temperen, te beheersen, te voorkomen. 
De democratische rechtsstaat is een van 
deze systemen. 
Zo doende hebben wij kans gezien in de 
westelijke wereld de ongebreidelde heer
schappij van het geweld op nationaal 
niveau heel behoorlijk aan banden te leg
gen en ondergeschikt te maken aan de 
heerschappij van het recht. 
Op internationaal niveau zijn wij echter 
nog niet zo ver. Wij maken gestaag vorde
ringen, zoals in West-Europa, waar de 
naties elkaar eeuwenlang op Ieven en dood 
bestreden hebben met twee wereldoorlo
gen als gevolg daarvan, maar waar nu 
allianties zijn ontstaan en ondanks tal van 
politieke strubbelingen gewapende con
flicten uitgesloten moeten worden geacht. 
Op wereldschaal zijn wij daar echter nog 
lang niet aan toe. Daar staan kleine en 
grote machten tot de tanden gewapend 
tegenover elkaar met als voornaamste 
drijfveer de tegenstander te elimineren. En 
wanneer een catastrofe uitblijft, dan is 
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dat naar mijn overtuiging in overwegende 
mate te danken aan het feit dat de krachts
verhoudingen van de supermachten zo 
dicht bij elkaar liggen dat een gewapend 
conflict het eigen voortbestaan in de 
waagschaal stelt. 
Anders gezegd: het machtsevenwicht ver
vult in de huidige fase van de geschiedenis 
een wezenlijke functie. Hoe afschuwelijk 
de dreiging met absolute vernietiging ook 
is, hoe afschuwelijk de risico's, dat dit 
dreigen met geweld op een of ander mo
ment uit de hand zal !open ook zijn, hoe 
afschuwelijk dat dit dreigen met geweld 
provoceert tot steeds hogere perfectie van 
de wapensystemen, toch zullen wij het bij 
gebreke van andere instrumenten in de 
huidige fase van de geschiedenis in be
langrijke mate van dit instrument moeten 
hebben. Ik denk dan ook dat de risico's 
bij een abrupte of eenzijdige verstoring 
van dit evenwicht grater zijn, dan bij het 
zorgvuldig instandhouden van dit even
wicht. 
Tijdens deze 'Gnadenfrist' die het machts
evenwicht ons schenkt zullen wij wei 
naarstig en creatief moeten werken aan 
een wereldomspannende orde die het ver
mogen van de mens tot vernietiging op 
een andere wijze inperkt dan via de drei
ging met totale ondergang. lk ben in zo
verre geen cultuurpessimist, dat ik geloof 
dat dit kan, al weten wij lang niet zeker 
dat het ook werkelijk gelukt. Hier komt 
de opgave voor de politick. Maar hier 
wordt ook zichtbaar onze maatschappij
visie. 
Ik geloof namelijk dat het niet voldoende 
is, de verdeling van de wereld in machts
blokken te verwerpen. De verdeling van 
de wereld in deze machtsblokken is 66k 
een kwaad, maar belangrijker is nog welke 
macht straks de heerschappij over de we
reid zal uitoefenen. Indien het een op de 
communistische doctrine gebaseerd totali
tair regime zou worden, dat in het bezit 
is van het monopolie over de vernieti
gingssystemen, dan zou het nieuwe, want 
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volstrekt ongebreidelde kwaad weleens 
vele malen erger kunnen zijn dan de be
angstigende situatie van de huidige perio
de. De geperfectioneerde mogelijkheden 
tot vernietiging van mensen kunnen wij 
namelijk nooit meer kwijt raken. De vraag 
is hoe wij deze mogelijkheden zullen regu
leren. Naar mijn mening niet door ze in 
handen te spelen van een totalitaire 
machtsstructuur. Hier liggen lijkt mij de 
historische opgaven voor de huidige gene
ratie. 
Geografisch gezien is West-Europa een 
schilfer aan het Euro-Aziatische continent, 
voor het overgrote deel beheerst door de 
communistische machten Rusland en 
China. Wil West-Europa niet Finlandise
ren, op dezelfde wijze als dat in verschil
lende graden van hevigheid met Oost
Europa het geval is, dan is slechts een op
stelling mogelijk, namelijk ons met over
tuiging scharen in NA VO-verband, inclu
sief de bewapening die daarvan het gevolg 
is. Dat geldt ook Nederland. Wie een 
reductic wil plegen op de Nederlandse 
deelneming aan de NAVO, is m.i. gehou
den de consequenties te expliciteren die 
men bereid is als gevolg van deze keuze 
te aanvaarden. Of anders gezegd: wij zul
len duidelijk moeten maken aan welk 
politiek-maatschappelijk systeem wij in 
onze relatie tot de rest van de wereld wen
sen te werken. Dat behoeft niet ons eigen 
westers-democratische systeem te worden; 
het mag niet het totalitair-communistische 
systeem worden. Wat dit betreft zullen 
creativiteit, geduld en volharding nodig 
zijn om niet te verongelukken, of mis
schien beter nog: geloof, hoop en liefde. 
Geloof dat wat wij nastreven kan; hoop 
dat het gelukt; liefde, 66k voor de mede
mens aan de andere kant van de politieke 
en maatschappelijke grenzen. 

Wij zijn niet uit en wij mogen niet uit zijn 
op vernietiging van de tegenstanders; daar
voor zijn onze wapensystemen niet be
stemd. Dat betekent, dat als wij, samen 
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met onze tegenstander, gehouden zijn stap 
voor stap ons een weg te banen naar een 
gezamenlijke toekomst, dat het dan uiterst 
belangrijk is, dat niet aileen onze stand
vastigheid bekend is aan onze tegenstan
der, maar ook onze bcreidhcid en ons ver
mogen meer te doen dan alleen het even
wicht van de gevcstigde machtsposities in 
stand houden. 

In de kern van de zaak gaat het niet om 
een ethisch probleem, of een defensiepro
bleem, of een combinatie van beide. In de 
kern van de zaak gaat het om een politiek
maatschappelijk probleem, zij het ethisch 
zwaar geladen en op defensieterrein uiterst 
kwetsbaar. Het waarheidselement in het 
standpunt van het IKV lijkt mij, dat men 
in die kring wijst op de noodzaak nieuwe 
dilemma's te introduceren, omdat de be
staande dilemma's, indien zij blijven be
staan, ons op een doodlopende weg voe
ren. Maar wij moeten ons dan wei reken
schap geven van de maatschappelijk-poli
tieke context waarbinnen de nieuwe dilem
ma's worden aangeprezen. Zoals gezegd 
heb ik daarover bedenkingen. 
Overigens, indien wij als Nederland over
tuigd kiezen voor de weg ·can NA VO, dan 
lijkt mij voor de huidige tijd heel belang
rijk dat wij uiterst zorgvuldig onze hou
ding bepalen tegenover de Verenigde Sta
ten onder het bewind van president Rea
gan. Het ligt namelijk zo voor de hand, 
dat onze verbondenheid met de Verenigde 
Staten wordt opgevat als een vanzelfspre
kende verbondenheid met het bewind
Reagan. Het moet mij van het hart, dat 
als dat zou gebeuren, wij misschien een 
belangrijke fout zouden maken. 
Het is mogelijk Reagan te beschouwen als 
een folkloristische exponent van de Ver
enigde Staten, die in woordkeus en optre
den meer past in de cultuur van zijn eigen 
land dan in die van West-Europa. Als dat 
het geval is dienen wij begrip op te brengen 
voor de vormgeving van zijn politick, die 
naar wezen en strekking verantwoord zou 
kunnen zijn. 
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Maar ik vrecs dat het crnstigcr is en dat 
de verkiezing van de beer Reagan tot pre
sident van het maehtigstc land in de we
reid ecn dicptcpunt is in het funetioncren 
van de democratic. lk vrces dat in de per
soon van de hccr Reagan een administratic 
aan de macht is gckomen die uitgaat van 
ecn geborncerdc en gcvaarlijkc visic op de 
maatschappij en op de internationale vcr
houdingen. En ik vrees voorts dat de hccr 
Reagan hierin misschicn toch als ecn ex
ponent van ecn groot deel van zijn volk 
aangemerkt dicnt te worden. 
Ik dcnk dat het heel bclangrijk is met het 
oog op de toekomst ons een beeld te vor
men van de uitgangspunten en doelstel
lingen van de Amerikaanse politick. Onze 
deskundigen uit de fractie, uit hct partij
bestuur en uit het wetenschappclijk insti
tuut zullen ems in dezen op weg moeten 
helpen. lk acht het geenszins uitgesloten, 
dat onze verbondenheid met de Verenigde 
Staten weleens daarin zichtbaar zou kun
nen worden, dat wij het als opgave zicn de 
periode-Reagan, die gelukkig slechts een 
beperkte tijdsduur beslaat- waarvan in
middels een kwart alweer voorbij is- met 
zo min mogelijk schade in onze onderlinge 
betrekkingen op lange termijn, en met zo 
min mogelijk risico's voor de internatio
nale verhoudingen, te overleven; in af
wachting van een nieuwe·administratie, 
met nieuwc mogelijkheden. Want wat is 
tenslotte vier jaar in het Iicht van de we
reldgeschiedenis, althans indien in die pe
riode rampen voorkomen kunnen worden? 

4. De recessie 
Het CDA heeft tot nu toe niet geloofwaar
dig gereageerd op de recessie die ons ge
troffen heeft. lk geef daarvan weer enkele 
voorbeelden. 
Er loopt een breuklijn tussen de verkie
zingscampagne van vorig jaar en de kabi
netsformatie. Tijdens de verkiezingscam
pagne is niet als belangrijkste thema voor 
de nieuwe kabinetsperiode aan de orde 
gesteld de noodzaak tot vergaande bezui-
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nigingen in de overheidssfeer en daarbui
ten. De verkiezingen waren echter nauwe
lijks achter de rug, of dit thema bleek de 
belangrijkste inzet van de kabinetsforma
tie te vormen. De ontwikkelingen gaan 
weliswaar snel, maar indien de premier 
van hct vorige kabinet tevens lijsttrekker 
is, dan valt moeilijk aan te nemen dat de 
hete kwesties in de forma tie zich niet reeds 
in de weken en maanden daarvoor aan
kondigden. Wij stuiten hier op hetzelfde 
thema waarop ik reeds eerder duidde, 
namelijk: hoe gaan wij in de politick met 
elkaar om. Volgens mij is de politieke Iei
ding verplicht de kiezers en de !eden van 
de partij serieus te nemen en hen met de 
waarheid te confronteren, ook indien het 
een (electoraal) onaangename waarheid is. 
Op dit stramien voortbordurend valt mij 
op, dat de nare'boodschap over de toe
komst wei door ministers van het kabinet 
gebracht wordt, met name door onze pre
mier, maar dat fractie en partijbestuur 
nauwelijks een creaticf aandccl hebben in 
de communicatic met de achterban ter
zake van onzc visie op de rcccssie. Bn de 
boodschap die ons van uit hct kabinet bc
rcikt, is dat wij moeten bezuinigen, om 
langs dczc wcg de werkgelegenhcid tc bc
vorderen. 

Het laatstc is misschicn wei waar, maar 
men ziet dan over hct hoofd, dat de sa
menhang tussen bczuinigen en werkgelc
genhcid tot nu toe nog nict overtuigend is 
uiteengczet. Wij weten integendeel dat be
zuinigen het motto was van de crisispoli
tiek in de jaren dertig en dat de economen 
nadien niet moede zijn geworden om aan 
te tonen hoe fout dit was. De periode van 
de economische expansie, onder meer ge
leid door de opvattingen van Keynes, ligt 
nog niet, zo ver achter ons ... Wij kunnen 
niet van de ene dag op de andere van 
leermeester veranderen zonder er reken
schap van te geven. Politick is een publie
ke zaak! 
V oorts ben ik er niet zeker van, indien 
het CDA, of de CDA-ministers, zich tot 
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exponent maken van de noodzaak tot be
zuinigen, dat wij dan op de goede weg zijn. 
In het waardensysteem dat wij als christen
democratische beweging aanhangen komt 
m.i. de bezuiniging als zelfstandige waarde 
niet voor. Bezuinigen is namelijk niet een 
goede daad in zich zelf en wij zullen daar 
de samenleving ook nooit voor kunnen 
mobiliseren. En zeker niet indien de sa
menhang tussen bezuinigen en werkgele
genheid zo ondoorzichtig blijft als tot nu 
toe het geval is. 
Zijn wij niet veel eerlijker, indien wij aan 
het Nederlandse volk melden, dat wij in 
Nederland met twee uiterst onaangename 
feitelijke ontwikkelingen moeten rekening 
houden. In de eerste plaats dat grote 
werkloosheid zeker in de jaren tachtig zal 
blijven bestaan, wat wij er ook aan doen. 
In de tweede plaats dat ons gezamenlijke 
inkomen, hoe wij het ook keren of wen
den, in de jaren tachtig aanmerkelijk zal 
dalen als gevolg van omstandigheden die 
buiten onze macht liggen. Volgens mij is 
het de taak van de politiek dit soort on
aangename boodschappen aan de samen
leving te brengen en de situatie niet roos
kleuriger voor te stellen dan die is. Inzicht 
in de werkelijke situatie is namelijk de 
voorwaarde om in de sfeer van het beleid 
geeigende maatregelen te treffen. 
Het onderkennen van de feitelijke stand 
van zaken en de durf waarvoor uit te ko
men is een deel van het probleem. Het 
andere deel van het probleem is, de vol
strekte verwarring in ons land, hoe onze 
houding tegenover dit probleem te bepa
len. Daarover bestaat noch een maatschap
pelijke, noch een politieke, noch een we
tenschappelijke consensus. Dit beperkt de 
mogelijkheden van regering en politieke 
partijen om op een overtuigende en inspi
rerende wijze te handelen; tegelijk is het 
oorzaak van een verdergaande slijtage van 
het prestige van de politiek. Daarmede 
nemen de mogelijkheden van de politiek 
af en het lijkt of wij in de bekende cirkel 
terecht komen. 
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In deze situatie is het voor een partij als 
het CDA uiterst belangrijk herkenbaar een 
principiele, positie te kiezen. Waar het om 
gaat is immers het overtuigen van belang
hebbenden, van het bedrijfsleven, van de 
vakbeweging, van werkenden en werklo
zen, van ouderen en jongeren, ook van 
andere politieke partijen, dat de koers die 
wij gemeenschappelijk afspreken verant
woord en zinvol is en uitzicht biedt. 

De bijdrage van het CDA aan het opbou
wen van deze consensus kan m.i. niet zijn 
het appel op bezuinigen, om redenen die 
ik reeds noemde. Wat m.i. wei mogelijk is 
-en dat is m.i. een herkenbaar thema voor 
het CD A, maar niet voor het CDA aileen
dat is, dat als de arbeidsmarkt voor lange 
tijd krap wordt en als ons gezamenlijke 
inkomen voor lange tijd aanmerkelijk ach
teruit moet - dat onze maatschappijvisie 
dan meebrengt dat de lasten en Justen in 
deze moeilijke periode rechtvaardig over 
de betrokkenen verdeeld moeten worden, 
op basis van onderlinge solidariteit. 

In een tijd van krapte rechtvaardig verde
len wat beschikbaar is, op basis van on
derlinge solidariteit, ik denk dat dit een 
beleidsvisie is die vanuit verschillende 
achtergrond de deelnemers aan de 'maat
schappelijke discussie' tot elkaar kan doen 
naderen en krachten moet kunnen vrijma
ken om creatief een beleid te ontwikkelen 
dat ons op langere termijn uitzicht biedt 
op herstel. 

Ik begrijp dat dit een globale opmerking 
is en dat bij nadere invulling de tegen
stellingen onherroepelijk aan het Iicht 
treden: wat is beschikbaar, wat is recht
vaardig verdelen, wat is maatschappelijk 
haalbaar enz.? Maar toch ... Langs deze 
weg zullen wij geleidelijk een nationale 
consensus moeten opbouwen. 

In dit verband lijkt mij erg belangrijk, nu 
op korte termijn herstel niet te verwachten 
is, dat er vertrouwen ontstaat, dat het door 
ons gemeenschappelijk gevoerde beleid 
op lange termijn uitzicht biedt. Dat wil 
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zeggen dater vertrouwen opgebouwd moet 
worden, dat het toekomstig herstel - in
dien wij daarin slagen -, niet slechts een
zijdig bcpaalde groepen van onze samen
leving ten goede komt, maar rechtvaardig 
is naar allen. Het sterk benadrukken van 
de noodzaak, de rentabiliteit van het be
drijfsleven te herstellen, is, hoe juist ook 
bedrijfseconomisch en macro-economisch, 
m.i. een te smalle basis voor het opwek
ken van dit vertrouwen. Daarom zal dukt 
mij cen van de centrale opgaven voor de 
eerstkomende tijd worden, hoe de creatie
ve ruimte voor de ondernemer, zo belang
rijk in moeilijke tijden, te verzekeren op 
een wijze, die de gemeenschappelijke in
zet en verantwoordelijkheid voor het wel
slagen van onze nationale hersteloperatie 
op langere termijn recht doet. Ik kan mij 
haast niet voorstellen, dat dilemma's als 
deze niet inspireren tot gezamenlijke actie, 
in plaats van te verlammen. Een tijd van 
recessie behoeft niet perse een tijd van 
stilstand te zijn. 
Langs deze weg krijgen wij oak toegang 
tot de relatie tussen inkomensmatiging en 
werkgelegenheid. Het is een gangbare op
vatting geworden, dat men wel bereid is 
'in te leveren', mits duidelijk wordt welke 
werkgelegenheid dit inleveren voortbrengt. 
lk ben geen econoom, maar ik geloof er 
niet in. Het is volgens mij niet mogelijk 
een zo directe relatie te leggen tussen in
komensmatiging en werkgelegenheid. De 
relatie is een andere, namelijk het schep
pen van de condities die economische 
groei weer mogelijk maken. En dat is een 
herstelproces van lange adem. Reden 
waarom het voor de geloofwaardigheid 
van de politick en voor het uithoudings
vermogen van allen die bij deze operatie 
betrokken zijn, van het grootste belang is 
de rechtvaardigheid van wat wij doen 
zichtbaar te maken. 
Het is duidelijk dat in een periode als deze 
de overheid vaak de eerste brenger zal 
zijn van ongunstige boodschappen. Ik 
denk, dat in christen-democratische visie 
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de overheid hiertoe oak in speciale zin ge
roepen is. En ik denk voorts, dat zo'n 
overheid er aanspraak op moet kunnen 
maken, in dit soort moeilijke, impopulaire 
situaties, van uit de christen-democratische 
politick steun te ontvangen. 
Tenslotte, in het verband van dit artikel 
enigszins terzijde, als concretisering van 
een bepaald deel van mijn betoog: de 
ambtenarensalarissen. Er is natuurlijk heel 
veel over te zeggen, maar zou niet een 
zwaar argument voor ontkoppeling daarin 
gelegen kunnen zijn, dat de overheid als 
werkgever het voortouw neemt bij het 
vormgeven van een inkomenspolitiek? 
Zoals het nu is, moeten de sociale partners 
de kastanjes uit het vuur halen en volgt de 
overheid - comfortabel- op afstand. Is 
het niet billijk dat de overheid zich zelf 
als werkgever mede - en misschien juist 
aan kop - in dezelfde kwetsbare positie 
begeeft? T oen het met onze economie 
goed ging, volgde de overheid het bedrijfs
Ieven; laat, nu het slecht gaat, het be
drijfsleven de kans krijgen de overheid te 
volgen. 

5. De kabinetsformatie 
'Zo'n formatie nooit meer!' 
Hoe zou het toch komen dat wij in Ne
derland zo vaak slechts met afschuw kun
nen denken aan de periode van de kabi
netsformatie? Indien er ooit een gevoel 
van vervreemding optreedt tussen de poli
tieke professionals en de kiezers, dan is 
het wel in de periode na de verkiezingen, 
tijdens de kabinetsformatie. Van bijna 
elke kabinetsformatie behouden niet aileen 
de verliezers, maar ook de overwinnaars 
een vervelende nasmaak over. Hoe komt 
dat? 
Deze vraag is het meest intrigerend voor 
het CDA, omdat het CDA, resp. de in het 
CDA gefuseerde partijen, bij alle formaties 
een dominante rol hebben gespeeld. Zou 
het een signaal kunnen zijn dat op zijn 
minst 66k het CDA er niet in slaagt de 
goede rol in het formatiegebeuren te spe-
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len? En zo ja, hoe komt dat dan; waar 
gaan wij als CDA de fout in? 
V oor een deel is de onvrede over de gang 
van zaken tijdens kabinetsformaties m.i. 
te herleiden tot een hardnekkig misver
stand over het karakter van kabinetsfor
maties. In de gangbare opvatting gaat men 
er van uit, dat de machtsstrijd tussen de 
politieke partijen beslecht wordt in de 
verkiezingsuitslag. De kabinetsformatie 
wordt geacht de verkiezingsuitslag om te 
zetten in een partijcombinatie voor de vol
gende jaren. Deze gedachtengang berust 
op een fictie. In ons staatsbestel wordt de 
machtsstrijd tussen de partijen namelijk 
niet beslecht in de verkiezingsuitslag, maar 
pas in de onderhandelingen daarna over 
het te formeren kabinet. De uitslag van de 
onderhandelingen bepaalt in vee! sterker 
mate de kleur van het toekomstige beleid 
dan de verkiezingsuitslag, zij het dat de 
onderhandelingsposities van de partijen 
mede door de verkiezingsuitslag be'invloed 
worden. 

Wat nu curieus is, is dit, dat het functio
neren van ons parlementaire bestel nauw
keurig tot in details in de grondwet en in 
de wet is geregeld. De fase van de kabi
netsformatie is echter een gevecht zonder 
spelregels. Ret koninklijk instituut van for
mateurs en informateurs treedt enigszins 
regulerend op, zonder echter de elkaar 
bekampende partijen aan een code te bin
den. Tussen de partijen gelden tijdens de 
formatie geen aanvaarde staatsrechtelijke 
zeden, zoals in aile andere situaties in onze 
parlementaire praktijk heel nauwkeurig 
wei het geval is. 
De kabinetsformatie: een ongereglemen
teerde machtsstrijd. Zou het kunnen zijn 
dat in de door ons gehanteerde code voor 
dat soort situaties elementen besloten zijn 
die aanvechtbaar zijn? In een situatie zon
der afgesproken spelregels Iijkt mij de 
ethiek 'hoe benader ik een tegenstander', 
juist voor een christen-democratische 
partij een kernmoment. In dit verband Iaat 
een opmerking van Van Thijn in het Pu-
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chinger-interview in het oktober-nummer 
van dit blad mij niet los: 'de polarisatie
strategie van de Partij van de Arbeid, zo 
vaak uitgelegd als arrogantie van de macht 
was in feite de wanhoop van de onmacht'. 
Er is een tweedc feit uit de afgelopen pe
riode dat mij aan het denken heeft gezet. 
Dat is de moeite die het Van Agt heeft ge
kost, na vier jaar samenwerking in het 
kabinet met de VVD, om deze partij van 
het ene moment op het andere los te Iaten 
en over te stappen naar samenwerking 
met de PvdA. Hij is politiek daarover ge
kritiseerd, maar is dat terecht? Is het niet 
emotioneel zowel als ethisch volstrekt aan
vaardbaar, dat men een partner, met wie 
men goed heeft samengewerkt en met wie 
men geen politiek conflict heeft opgelopen, 
niet laat vallen? Is dat niet zelfs de meest 
voor de hand liggende reactie? 
Er is m.i. aanleiding ons standpunt, dat 
coalitievorming v66r de vcrkiezingen niet 
past bij het karakter van hct CDA, op
nieuw kritisch te bezien. 

Als CDA-partijen hebben wij ons altijd op 
het standpunt gesteld, dat wij een eigen 
alternatief bieden voor de Nederlandse 
politiek, een alternatief dat niet gctypeerd 
kan worden als het midden tussen PvdA 
en VVD. De behoefte deze eigen signatuur 
overeind te houden heeft ons terughou
dend gemaakt in het aangaan van vaste 
verbintenissen met hetzij socialisten, hctzij 
liberalen. Zo'n verbintenis zou het CDA 
te zeer naar een van beide kanten kleuren. 
Op de achtergrond heeft - onuitgesproken 
- ook meegespeeld het feit, dat een vrije 
keuzemogelijkheid mi de verkiezingen, 
aan het CDA als enige een niet on
aantrekkelijke machtspositie verschafte. 
Ook een ethisch zuivere? 
Men kan daar echter tcgenover stellen, dat 
als een coalitie het vier jaar houdt, dat 
het dan toch niet incorrect is met deze 
coalitie, met de plussen en de minnen die 
de afgelopen kabinetsperiode heeft opge
leverd, voor de kiezers te treden en voor 
deze coalitie verlenging van het mandaat 
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te vragen? Hct is eerdcr gekunstcld om het 
niet te doen. Wij hebben immers als CDA 
zelf mede zo'n coalitie tot aan de verkie
zingen in stand gehouden. Men mag aan
nemen dat dit zijn goede redenen heeft. 
Een aftredend minister-president, vcrko
zen tot lijsttrekker, heeft de neiging zijn 
eigen kabinetsbeleid tot inzet van de ver
kiezingen te maken, of dit kabinetsbeleid 
op zijn minst te vcrdedigen. Dat was zo bij 
Biesheuvel, dat is zo bij Van Agt en Den 
Uyl. Is het niet gekunsteld aan een minis
ter-president/lijsttrekker te verbieden met 
het eigen beleid (binnen de coalitic tot 
stand gekomen) voor de kiezers te treden? 
Wij komen in de verkiezingen immers niet 
aileen op voor ons eigen program (in ab
stracto), maar tevens en niet minder voor 
wat wij in de concrete politieke werkelijk
heid (via compromissen binnen de coalitie) 
daarvan gemaakt hebben en van plan 
zijn tc maken. 
lndien een partij vindt dat de eigen be
windslieden het niet goed gedaan hebben, 
moet de partij hen niet op vooraanstaande 
plaatsen candideren en zeker niet als lijst
trekker. Dat lijkt mij de koninklijke weg 
om afstand te nemen van een kabinets
beleid. Dat lijkt mij een politick en ethisch 
zuivcrder houding, zowel tegenover onze 
eigen mensen, als tegenover onze politieke 
tegenstanders, als tegenover de kiezers, 
dan de formule die wij tot nu toe plachten 
te gebruikcn. De formule, dat na de ver
kiezingen in principe een volstrekt open 
situatie ontstaat. 
Er is trouwens nog een overweging die, 
doordenkend in deze gedachtenlijn, pleit 
voor het voortzetten van een coalitie over 
een vierjarige periode heen. Dat is het be
lang van continui:teit van beleid. Het wordt 
steeds moeilijker belangrijke wetgevende 
arbeid binnen cen kabinetsperiode van 
vier jaar tc volbrengen. Ook met het oog 
hierop lijkt hct mij van belang coalities 
aan te gaan, die in principe de bedoeling 
hebben na een eerstc vierjarige periode 
voortgezet te worden in een volgende vier-
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jarige periode. Bovendien maakt het de 
coalitiepartners onafhankelijker van inci
dentele electorale stemmingswisselingen; 
voor een coalitie die geroepen is contra
versicle zaken doortastend te behandelen, 
zoals in deze tijd, een welkome versterking 
van de bestuurskracht. 
In dezc gedachtenlijn, indien die aanvaard 
zou worden, zou passen dat wij als CDA 
nu reeds signalen afgeven in de richting 
van onze coalitiepartners, dat wij, voor
zover het ons aandeel in de coalitie betreft, 
voornemens zijn de coalitie voort te zet
ten tot wederopzeggens, in ieder geval 
voor de duur van de huidige kabinetspe
riode, maar zo mogelijk met een voortzet
ting daarna. Niet omdat wij ons partij
politiek meer verwant zouden voelen met 
de progressieven dan met de liberalen, 
maar omdat wij het programmatisch met 
de progressieven eens zijn geworden en 
derhalve, uit een oogpunt van fair play, 
van plan zijn voorzover het aan ons ligt 
de coalitie tot een succes te maken, op een 
voor alle deelnemende partijen eervolle 
wijze. 

Tenslotte nog dit. In een formatie en in 
het daaropvolgende kabinetsbeleid moet 
niet aileen zakelijk maar oak emotioneel 
een evenwicht bereikt worden tussen wat 
een partij 'verdient' en wat een partij 'in
levert'. Tolerantie betekent, dat wij elkaar 
de ruimte gunnen om ook emotioneel, 
herkenbaar voor de eigen aanhang, weder
zijds tot ons recht te komen als coalitie
partners. Waar het nogal eens aan schort, 
dat is juist het gunnen van deze ruimte 
aan de ander, zeker in formatie-tijd. Ik 
denk dat dit een van de belangrijke rede
nen is van de frustraties bij onze formaties. 
Een politieke nederlaag is te verkroppen; 
de kans daarop maakt immers deel uit 
van ons politieke bedrijf. Maar vernede
ring, of het gevoel niet fair behandeld te 
zijn, is niet te verkroppen. Dat polariseert. 

6. Tekort aan diepte en tekort aan stijl 
Ik keer terug naar de vraagstelling aan het 
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begin van dit artikel. Is het CDA tegen
gevailen? Ja, inderdaad. Ik heb getracht 
aan de hand van een aantal actuele poli
tieke onderwerpen dit gevoel van onvrede 
nader te bepalen, herkenbaar te maken. 
Terugziende denk ik, dat de samenvatting 
van de voorbeelden zou kunnen zijn: te
kort aan diepte en tekort aan stijl. 
Ret kan natuurlijk niet de bedoeling zijn 
van een artikel als dit, stel dat deze type
ring juist zou zijn, elkaar deze gevonden 
conclusie flink in te wrijven. Ret gaat er 
om, bespreekbaar te maken, of een gevoel 
van onvrede over de gang van zaken te
recht is en zo ja om de oorzaken daarvan 
nader te definieren. Met de bedoeling 
uiteraard tot actie te prikkelen, teneinde 
datgene wat onze gemeenschappelijke ver
antwoordelijkheid is, zo mogelijk te ver
beteren. Daartoe is te meer reden vanwege 
het gevoel van malaise dat in veel breder 
kring dan aileen het CDA bezig is zich te 
verspreiden. Ret zou niet vreemd zijn, in
dien dit algemene gevoel van scepsis zich 
tot in het CDA voortplant; en dat zou 
voor het karakter en de toekomst van 
onze partij een slechte zaak zijn. Boven
dien dragen wij hierin meer dan aileen een 
partijpolitieke verantwoordelijkheid; wij 
dragen terzake ook een nationale verant
woordelijkheid. 

In dit proces van herorientatie heeft onze 
fractie in de Tweede Kamer een scharnier
functie. Ik denk dat de eerlijkheid gebiedt 
te onderkennen, dat onze fractie in dit 
opzicht zwak is. Er is een gat tussen de 
fractievoorzitter die op een beweeglijke en 
spirituele wijze het beleid verpersoonlijkt 
enerzijds en het modale kamerlid en de 
backbenchers anderzijds. Ret is natuurlijk 
volstrekt onmogelijk dat een fractie van 
omstreeks vijftig personen uitsluitend, of 
zelfs maar in hoofdzaak uit bijzonder be
gaafde personen zou bestaan; dat is ook 
niet nodig. Ret doorsnee kamerlid kan in 
een fractie een bijzonder waardevol aan
deelleveren. Dat neemt echter niet weg, 
dat rondom een fractievoorzitter een (be-

124 

perkt) aantal personen gevonden moet 
kunnen worden, dat aan het beleid van de 
fractie als totaliteit relief geeft terzake van 
de belangrijkste beleidsvelden. Zo'n frac
tieteam moet niet aileen volgen wat van 
de kant van de regering aan de orde wordt 
gesteld, maar in staat zijn zelf analytisch, 
vindingrijk, spiritueel maatschappelijke 
trends te onderkennen en een daarop pas
sende beleidslijn te ontwerpen. Ik denk dat 
wat wij missen, het bedrijven is van dit 
type politiek. Dit is de individuele kamer
leden niet te verwijten; het is wei een 
signaal op welke wijze onze kandidaten
lijst bij de volgende verkiezingen op te 
stellen. Nu wij iets minder behoeven te 
!etten op bloedgroepen, ontstaat ruimte 
random de fractievoorzitter een centraal 
fractieteam te formeren in de zin zoals ik 
hierboven bedoelde; eventueel te recrute
ren buiten de zittende kamerleden om. 
Voorts heb ik reeds eerder geschreven dat 
in een zo grote fractie als het CDA m.i. 
een interne hierarchie onvermijdelijk is. 
Aile fractieleden zijn als gekozen volksver
tegenwoordigers weliswaar aan elkaar ge
lijk, maar wiilen zij in fractieverband goed 
kunnen functioneren, dan zijn zij toch 
ook niet gelijk. 
Ik denk dat het partijbestuur voorts de 
eerstgeroepene is in onze partij aan ont
wikkelingen in de richting van meer ver
dieping van beleid en aan het zoeken van 
een passende stijl vaart te geven. Daartoe 
is overigens nodig, dat het partijbestuur 
zelf er echt van overtuigd is, dat in dit op
zicht een achterstand is in te halen. Ik 
denk dat met name de voorzitter daarin 
ook persoonlijk een heel belangrijke func
tie kan vervullen. Misschien zelfs wei een 
onvervangbare functie. Een keuze voor 
een accentverlegging in het optreden van 
het CDA zou kunnen meebrengen de 
noodzaak van een accentverlegging door 
partijbestuur en voorzitter bij de uitoefe
ning van hun moeilijke taak. 

Dit artikel bevat geen afgeronde oordelen, 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 125 

noch over de situatie in de partij, noch 
over de afzonderlijke onderwerpen die ter 
sprake zijn gekomen. Het is wel een paging 
een zeker onbehagen te verwoorden, om 
te prikkelen ons rekenschap te geven van 
de weg waarop wij ons als CDA bevinden 
en om te voorkomen dat de bij zo velen 
ruimschoots aanwezige principiele betrok
kenheid tot het CDA versteent in scepsis 
en onverschilligheid. 

CHRISTEN DEMOC:RATISCHE VERKENNINGEN 3/82 

Misplaatste gerustheid is voor een prin
cipiele partij misschien nog bedreigender 
dan overdreven ongerustheid. 
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door drs. K. Blok en ir. M. Kok 

Kornelis Blok studeerde natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en is nu 
werkzaam bij de Stichting Natuur en Milieu. 
Matthijs Kok studeerde Toegepaste Wiskunde aan de Technische Hogeschool 
Twente en was tevens als student-assistent verbonden aan 'De Boerderij', het 
Centrum voor Vraagstukken van Wetenschap en Samenleving aldaar. Hij is nu werk
zaam bij het Centrum voor Energiebesparing. 
V oar be ide auteurs geldt dat de bijdrage aan dit artikel is geschreven op persoon
lijke titel. 

N aar een verantwoorde energte
toekomst 

Inleiding 

De discussie rond de Nederlandse energievoorziening beweegt zich in het algemeen 
op het terrein van de korte-termijn-problemen: acute olietekorten, vervanging van 
eigen aardgas, problemen rond de kolen, aanlanding van LNG, sluiting c.q. vestiging 
van nieuwe kerncentrales. 

De discussie sleept zich als het ware van 
probleem naar probleem voort; de maxi
male tijd waarin door de meeste deelne
mers en beleidsmakers gedacht wordt is 
10 a 15 jaar, de tijd nodig voor het plan
nen en bouwen van grote installaties, zoals 
elektriciteitscentrales. 
Het gevolg hiervan is dat het energiebe
leid steeds 'gedacht' wordt vanuit de be-
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staande samenleving met de daar geldende 
technische mogelijkheden, politieke ver
houdingen en menselijke opvattingen en 
gedragspatronen. 
In dit artikel willen wij pleiten voor een 
benadering van de energieproblematiek 
die een christen-democratische partij waar
dig is. Allereerst is het dan nodig normen 
te stellen aan de hoogte van het energie-
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verbruik en de te gebruiken vormen van 
energieopwekking. Vanuit deze basis 
moeten mogelijkheden gezocht worden tot 
verwerkelijking. 
Verder moeten we erkennen dat een ener
giebeleid niet gemaakt kan worden door 
technici en economen, maar gedragen 
moet worden door een verantwoordelijke 
samenleving. Dat is vaak niet eenvoudig 
en zal vee! strijd en overtuigingskracht 
kosten. Die strijd moeten we echter aan
gaan. Het gaat immers om de toekomst 
van onze samenleving. 

In de inleiding van het laatste CDA-pro
gram 1 worden drie bcgrippen genoemd 
die centraal dienen te staan in de benade
ring van maatschappelijke problemen: 
- solidariteit en rechtvaardigheid; 
- rentmeesterschap; 
- gespreide verantwoordelijkheid; 
Voor het energiebeleid betekent dit onder 
meer: 
- Er moet een einde komen aan de situa
tie, waarbij een klein dee! van de wereld 
het grootste dee! van de beschikbare ener
gie gebruikt, waardoor de ontwikkeling 
van de rest steeds meer in het gedrang 
komt. 
- We moeten zuinig zijn op de nog aan
wezige energievoorraden; het huidige pa
troon van produktie en consumptie dat 
sterk op groei gebaseerd is moet meer en 
meer vervangen worden door systemen 
gebaseerd op duurzaamheid. 
- Mensen mocten verantwoordelijkheid 
kunnen hebben voor opwekking en ver
bruik van energie - dit betekent dat syste
men die aangepast zijn aan de menselijke 
maat de voorkeur verdienen boven groot
schalige systemen (dit betekent natuurlijk 
niet dat grootschalige systemen altijd af
gewezen moeten worden). 
Momenteel wordt onze energiebehoefte 

voor bijna I 00 % gedekt door fossiele 
brandstoffen. In de nabije toekomst zal dit 
niet sterk veranderen; de gevolgen voor 
het milieu worden echter nog kwalijker 
doordat het aandeel van de steenkool val
gens de plannen toe zal nemen. Met name 
de uitworp van vliegas en zwaveldioxide 
vormt een probleem. Daarnaast geldt voor 
de verbranding van aile fossiele brand
stoffen dat een bijdrage geleverd wordt 
aan de toename van de kooldioxide-con
centratie in de atmosfeer. De gevolgen 
hiervan voor het klimaat zijn onzeker. 
Ook omdat we een onevenredig deel van 
de wereldvoorraden hier en nu gebruiken 
moet de conclusie luiden dat we het ge
bruik van fossiele brandstoffen sterk moe
ten beperken. 

Hierboven werden kort onze uitgangspun
ten voor het energiebeleid geschetst; voor 
een uitgebreidere behandeling zijn verwe
zen naar 2 . In het navolgende zullen we 
eerst aangeven waarom we niet de weg op 
willen die velen nu wijzen: kernenergie. 
Daarna zullen we proberen duidelijk te 
maken dat besparingen en het gebruik van 
stromingsbronnen een reeel alternatief 
vormen. Tenslotte zullen we kort de we
gen aangeven die leiden tot een dergelijk 
alternatief. 
V ooraf moet nog duidelijk zijn dat we 
uitgaan van (of althans toe willen naar) 
een duurzame samenleving: de groei van 
de materiele welvaart zal tot nul moeten 
afnemen en de materiele consumptie zal 
zich moeten stabiliseren. Niet alleen van
uit energie-oogpunt is dit belangrijk, maar 
ook vanuit de milieu-, natuur- en grond
stoffenoptiek. Een andere samenleving 
kan op de duur niet houdbaar zijn. Dit 
betekent overigens niet dat er geen econo
mische groei kan zijn, maar deze zal wei 
beperkt zijn. 

1 Om een zinvol bestaan, CDA-verkiezingsprogram '81-'85. 

" Blik op oneindig. Hoe een christen-democratisch energie-be/eid er uit zou moe/en zien, 
CDJA-uitgave, 1981. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 3/82 



SOCIAAL-ECONOMISCH 

Kernenergie 
Over bet toepassen van kernenergie voor 
elektriciteitsproduktie is veel geschreven. 
Het is een technologic die zowel grote be
loften als grote gevaren in zich bergt. 
Kernenergie staat niet aileen als omstre
den technologic (denk ook bijv. aan DNA
onderzoek, chips), maar heeft als blik
vanger gefungeerd voor de schaduwkanten 
van de moderne techniek. 
Hoe moeten we nu tegenover de kernener
gie-technologie staan? Ons uitgangspunt 
is dat we aile relevante problemen van 
zo'n technologic moeten beschouwen te
genover de norm van verantwoordelijk be
heren van de schepping. Het beschouwen 
van alle relevante aspecten kan betekenen 
dat analyses die bijv. tien jaar geleden ge
maakt zijn, nu niet meer hoeven te gelden. 
Dat dit niet ondenkbaar is, kan gelllu
streerd worden met een citaat uit een V3n 
de eerste in Nederland verschenen rappor
ten tegen toepassen van kernenergie voor 
bet opwekken van elektriciteit: 'Geen van 
ons heeft ooit kernenergie bij voorbaat als 
verwerpelijk beschouwd. Integendeel za
gen ook wij tot voor enkele jaren in vreed
zame toepassing van kernenergie een op
lossing, juist op tijd, voor de te verwachten 
uitputting van fossiele brandstoffen. Pas 
in de laatste jaren groeide het inzicht in 
bezwaren.' 3. 

Verder betekent ons uitgangspunt dat een 
meer zakelijke benadering van het kern
energieprobleem voorop staat. Wei erken
nen we de waarde van een emotionele be
nadering, maar deze mag niet functioneren 
zonder bet zicht op argumenten. Voor
beelden van zo'n emotionele benadering 
zijn: 
1. De Amerikaanse minister van energie, 
James B. Edwards, heeft ooit opgemerkt 
dat, indien de nucleaire industrie niet zou 
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zijn gesubsidieerd 'we in Siberie zouden 
hebben verkeerd, in plaats van de vrije 
wereld'. 4 

2. Op een vcrgadering van de VVD-partij
raad werd opgemerkt dat het in bet vraag
stuk van de kernenergie gaat om de keus 
'of we in het jaar 2000 nog een industrie
land zijn of landbouwers'.5 
Het komt ons voor dat beide bovenstaande 
benaderingen het zicht op de argumenten 
om al of niet kernenergie als technologic 
te gebruiken vertroebelt. We zien weinig 
in een dergelijke benadering om de keus 
v66r of tegen het vreedzaam toepassen 
van kernenergie te zien als een bewijs van 
'goed gedrag'. 
We zullen nu enkele thema's behandelen 
die in de discussies over kernenergie naar 
voren komen. De behandeling kan (na
tuurlijk) niet uitputtend zijn. De volgende 
thema's zullen globaal behandeld worden: 
I. kosten; 2. proliferatie; 3. veiligheid; 
4. afval. De nadruk zalliggen op de ver
schillende (wetenschappelijke) analyses die 
bij deze thema's gemaakt kunnen worden. 

I. Kosten 
Opvallend is dat weinig 'onafhankelijke' 
analyses gemaakt zijn naar de kosten van 
kernenergie. V oorstanders van kernenergie 
zijn van mening dat kernenergie goedko
per is dan (bijna) alle andere vormen van 
elektriciteitsopwekking, en tegenstanders 
beweren bet tegendeel. Zo merkt A. J. 
van Loon (wetenschapsredacteur bij de 
KEMA) op dat 'ondanks de hoge bouw
kosten toepassing van kernenergie een 
aanzienlijk prijsvoordeel oplevert. ( ... ) 
In 1980 bleek in Nederland elektriciteit 
van kernenergie 3-7 cent per Kwh goed
koper dan die van conventionele centra
les' 6. 

Op deze stelling is echter heel wat af te 

3 P. Boskma e.a. - Kernenergie in discussie, Boerderijcahier 7502, TH Twente, 1975. 

4 Science, 6 feb. 1981. 

5 Trouw, 21 sept. 1981. 
6 A. J. van Loon, Kernenergie: voor of tegen? Aula boek 689, 1981. 
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dingen. Zo wordt in een niet gepubliceerde 
studie van het amerikaanse 'Department 
of Energy' geconcludeerd dat elektriciteit 
uit kernenergie iets duurder is dan elektri
citcit uit olie-gestooktc centrales en onge
veer twee maal zo duur als elektriciteit uit 
kolen-gestookte centrales indien in de 
prijs ook aile subsidies meegenomen wor
den die aan de nucleaire industrie ver
strekt zijn.7 En de 'onafhankelijke' Ame
rikaanse encrgie-econoom Charles Koma
noff komt tot de conclusie dat elektriciteit 
uit kernenergiecentrales duurder is dan 
elektriciteit uit kolencentrales, zelfs als 
deze uitgerust worden met 'sophisticated 
anti-pollution equipment'. Hij stelt boven
dien dat uit de officiele cijfers van 'Atomic 
Industry Forum' blijkt dat elektriciteit uit 
kernenergiecentrales duurder is dan elek
triciteit uit kolencentrales 8 . 

In Nederland heeft ir. J. W. Storm van 
Leeuwen opzien gebaard met zijn bock 
'Tussen Kernenergie en Kolen' 9, waarin 
cen van de belangrijkste conclusies is dat 
het energie-rendement van de splijtstof
gang bij de lichtwaterreactor vrijwel nul is. 
Inmiddels heeft een commissie van het 
ministerie van Economische Zaken het 
bock afgewezen als zijnde onwetenschap
pelijk: 'Een gedegen, wetenschappelijk ver
antwoorde aanpak had zeker geleid tot an
dere conclusies'.10 Storm van Leeuwen 
vindt echter de kritiek van de commissic 
niet overtuigend: 'In het rapport wordt 
niet aangetoond waarom de door mij ge
bruikte literatuur onjuist zou zijn en ook 
niet wat de gevolgen daarvan zijn voor 
de gehele redenering'.11 
Gestcld moet worden dat op dit moment 

7 International Herald Tribune, 27-28 dec. 1980. 

R Nature, 30 april 1981. 
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de economische voordelen van kernenergie 
in vergelijking met kolen niet overtuigend 
aanwezig zijn. In ieder geval moet bij elke 
kostenberekening duidelijk zijn wat de 
aannames zijn van elke specifieke kosten
soort (zoals bijv. de moeilijk te schatten 
afvalverwerkings- en ontmantelingskos
ten). De aannames over de onduidelijke 
kosten bepalen in grote mate de uitkom
sten van de berekening. 
Wel is duidelijk dat elektriciteit uit kern
err kolencentrales goedkoper is dan elek
triciteit uit gas- en oliecentrales. Echter, 
elektriciteit uit gas- en oliegestookte 
warmte-kracht eenheden kan wel concur
reren met elektriciteit uit kern- en kolen
centrales, omdat bij de warmte-kracht 
eenheden de warmte niet weggegooid, 
maar ook gebruikt wordt. 

2. Proliferatie 
De proliferatie (verspreiding) van kernwa
pens vormt op dit moment een van de 
grote wereldproblemen. De laatste jaren 
wordt meer en meer erkend dat de ver
spreiding van de civiele nucleaire techno
logieen de mogelijkheden vergroot dat 
niet-kernwapenstaten de beschikking krij
gen over (kern)bommateriaal. Het mate
riaal voor de bommen vormt op dit mo
ment een van de grote barrieres om daad
werkelijk een born te maken; de kennis 
over de werking van een born is beschik
baar. 
Het verdrag tegen de verspreiding van 
kernwapens (non-proliferatie verdrag
NPV) vormt op dit moment een weinig 
effectief middel om de verspreiding van 
kcrnwapens tegen te gaan 12: 

- Het IAEA-controlesysteem (ingesteld 

" ir. J. W. Storm van Leeuwen, Tussen kernenergie en ko/en, Intermediairboek, 1980. 
10 Energiespectrum, oktober 1981. 

" Beta, 18 aug. 1981. 

'" Voor cen uitstekend overzicht zic W. A. Smit, Her non-prolijeratiestreven door de jaren 
lzeen, Transaktie, maart 1981. 
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om vervreemding van materiaal tegen te 
gaan) is niet preventief (aileen achteraf 
kan vastgesteld worden dat bommateriaal 
'weg' is), en is bovendien niet nauwkeurig. 
- De kernwapenlanden hebben in het ver
drag geen enkele verplichting op zich ge
nomen om hun kernwapenvoorraden te 
verminderen. Ze hebben wei beloofd om 
de kernwapenvoorraden te verminderen 
(letterlijke tekst NPV: ' ... to pursue nego
tiations in good faith on effective measu
res relating to cessation of the nuclear 
arms race at an early date'), maar hiervan 
is nog steeds weinig te zien, zodat de kern
wapens een steeds belangrijkere plaats 
krijgen in de internationale politick. 
- Een aantal Ianden (zoals India, Pa
kistan, Israel, Frankrijk, China en Zuid
Afrika) zijn geen partij bij het NPV. 
De samenhang tussen kernwapens en civie
le nucleaire technologic wordt ook zicht
baar in het Israelische bombardement on
langs op de kern-reactor in Bagdad (Irak), 
en in een publikatie van het NIVV, waar
in staat dat in Amerika serieus gedacht 
wordt over militair gebruik van plutonium 
uit 'commerciele' kerncentrales. Het NIVV 
vraagt zich af of 'Washington met deze 
plannen niet een buitengewoon slecht 
voorbeeld geeft aan Ianden die niet be
schikken over kernwapens' 13. 

Geconcludeerd moet worden dat op dit 
moment proliferatierisico's bij wereldwijde 
verspreiding van de civiele nucleaire tech
nologic (vooral de 'gevoelige' verrijkings
en opwerkingstechnologieen) reeel zijn. 
Natuurlijk kan ook gesteld worden dat 
militaire toepassing in de vorm van atoom
bommen ook plaats vindt zonder kern
energiecentrales. Voor een deel is dit zo, 
maar tevens is het ook zo dat op dit mo
ment veel Ianden de civiele nucleaire 
technologic lijken te gebruiken om 'de 
born' te verkrijgen. 

1a Trouw, 9 okt. 1981. 
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In het beleid met betrekking tot de inpas
sing van kernenergie in de Nederlandse 
elektriciteitsvoorziening heeft het prolife
ratieprobleem geen rol gespeeld: eerst 
met het argument dat kerncentrales niets 
met kernbommen te maken hebben, nu 
met het argument dat het niets oplost als 
Nederland geen kerncentrales bouwt. Op 
korte termijn is dit laatste waar, op lange
re termijn niet. 

3. V eiligheid 
Over de veiligheid van kerncentrales !open 
de meningen sterk uiteen. Allereerst is het 
de vraag wat met veiligheid bedoeld moet 
worden. Er zijn globaal twee veiligheids
concepten te onderkennen: 
a. Centraal in dit veiligheidsconcept staat 
het risico van een ongeluk. Het risico 
wordt als volgt gedefinieerd: risico = 
kans x gevolg. (D.w.z. risico van een kern
centrale is de kans op een ongeluk per 
jaar vermenigvuldigd met het gevolg van 
een ongeluk. Voorbeeld: als de geschatte 
kans op een ongeluk gelijk is aan 10-6 per 
jaar per kerncentrale, en het gevolg van 
een ongeluk is 1 0+5 dod en dan is het risico 
van een kerncentralc 0.1 dode per jaar.) 
b. In dit veiligheidsconcept staat het ma
ximale gevolg van een ongeluk centraal. 
Met bovenstaand voorbeeld wordt dan de 
vraag of een ongeluk met 10+5 doden 
aanvaardbaar is, ook al is de kans op zo'n 
ongcluk klein. Immers, zo'n groot ongeluk 
is kwalitatief anders (lange termijngevol
gen, maatschappelijke ontwrichting) dan 
vele kleine ongelukjes met in totaal een 
gelijk aantal doden. 
Grote verdeeldheid is aanwezig over de 
vraag wat nu maximaal bet gevolg kan 
zijn van een groot ongeluk met een kern
centrale. V olgens een onderzoek aan de 
TH Twente 14 kan zo'n ongeluk hele ge
bieden onbewoonbaar maken en kan, 

14 G. van Dijk, W. A. Smit, Kleine kansen- grote gevolgen, Boerderijcahier 7601, TH Twente, 
1976. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 3/82 

sc 

af 
sl 
v 
r2 

dt 
di 
H 
OJ 
li 
d: 
p 
Ja 
a: 
VI 

v 
Zl 

gt 
C1 

h 
E 
k 
g; 
li 
II 

E 
0 

T 

v 

4 
I' 
n 
d 
ri 
z, 

1< 

1 
,. 

c 



SOCIAAL-ECONOMISCH 

afhankelijk van de aannames, het aantal 
slachtoffers meer dan 100.000 bedragen. 
Volgens B. Th. Eendebak zal 'een extreme 
ramp met een kernenergiecentrale in Ne
derland nooit meer dan enkele tientallen 
directe slachtoffers kunnen veroorzaken. 
Het aantal mensen dat als gevolg van de 
opgelopen straling veellater komt te over
lijden bedraagt bij zo'n extreem ongeval 
dat naar menselijke maatstaven nooit 
plaats zal vinden eveneens tientallen per 
jaar. ( ... ) Wei komt bij de berekeningen 
aan reactorongevallen het belang naar 
voren voor een goede alarmregeling'.15 
Verder merkt Eendebak op dat het onder
zoek aan de TH Twente geen aanleiding 
geeft om deze conclusie (en soortgelijke 
conclusies in een rapport van de Gezond
heidsraad over deze materie) te herzien. 
Echter, de twee bovengenoemde onderzoe
ken met gehecl vcrschillende conclusies 
gaan uit van verschillende veronderstel
lingen, waarbij onduidelijk is welke nu 
meer 'waar' zijn. Ret is dus niet juist van 
Eendebak (en ook de Gezondheidsraad 16) 
om te stellen dat het onderzoek aan de TH 
Twente niet correct is. Wetenschappelijk 
gezien hebben op dit moment beide bo
venstaande onderzoeken evenveel recht 
van spreken. 

4. Afval 
Het radioactief-afvalprobleem is jarenlang 
niet als probleem herkend en erkend. Pas 
de laatste jaren wordt dit probleem se
rieus genomen. Het afvalmateriaal moet 
zorgvuldig voor lange tijd (wellicht 
eeuwen) worden opgeborgen. De vraag is 
of deze verantwoordelijkheid voor zo'n 
lange tijd de menselijke maat niet te hoven 
gaat 17. De laatste tijd wordt in Nederland 
(en niet aileen hier) gepleit voor het op
slaan van radioactief afval in zoutkoepels. 

15 Energiespectrum, okt. 1981. 
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Berekeningen (o.a. van J. Hamstra van 
het ECN) zouden hebben aangetoond dat 
dit veilig kan geschieden, en proefboringen 
zouden nu aileen de vraag moeten beant
woorden of aan enkele veronderstellingen, 
gemaakt bij de berekeningen, voldaan is. 
Echter, vooral geologen vragen zich af 
wat de waarde is van dergelijke bereke
ningen. Het is immers op dit moment on
bekend hoe de zoutkoepel reageert op 
het inbrengen van een warmtebron. Toe
komstvoorspellingen over het gedrag van 
een zoutkoepel en de 'garanties' die daar
uit moeten voortvloeien voor een veilige 
opslag van radioactief afval gedurende 
duizenden jaren zijn daarom onverant
woord. Berekeningen hierover blijven dus 
afhankelijk van speculatieve aannames. 
En oak proefboringen kunnen geen ant
woord geven op bovenstaande vraag! Van
wege de onzekerheden heeft men in Ame
rika besloten om radioactief afval voorals
nog niet in zoutkoepels op te slaan. Ge
concludeerd moet worden dat de stellig
heid waarmee het ministerie van Econo
mische Zaken en het ECN beweren dat 
opslag van radioactief afval in zoutkoepels 
veilig is op dit moment ongegrond is. 

Het beleid van de Nederlandse overheid 
is erop gericht dat het kernafval gere
cycled ('opgewerkt') wordt in zgn. 'op
werkingsfabrieken'. Nederland heeft geen 
opwerkingsfabrieken, het kernafval gaat 
naar de opwerkingsfabrieken in het Franse 
La Hague. Het is wei zo dat een deel van 
het afval weer teruggezonden wordt naar 
Nederland (en ook waarschijnlijk een deel 
van de fabriek; de precieze inhoud van de 
contracten is geheim). Aan het opwerken 
zijn op dit moment twce grate problemen 
verbonden: ten eerste is het een erg 'sme
rige' technologic, d.w.z. de radioactiviteit 
die vrijkomt bij het opwerken is erg moei-

111 Aanvullend advies inzake kerncentrales en Volksgezondheid, Gezondheidsraad, Rijswijk, 
1978. 

17 prof. dr. E. Schuurman, Het demonische in de moderne techniek, Beweging, april 1978. 
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lijk in de hand te houden. De geschiede
nis van de opwerkingsfabrieken bewijst 
dit ook. In de tweede plaats is opwerking 
erg proliferatie-gevoelig: bij het opwerken 
komt plutonium vrij, en deze stof is ook 
geschikt als bommateriaal. (President 
Carter besloot destijds, mede om deze re
den, een paar jaar geleden om geen op
werking toe te staan in Amerika - geen 
'plutonium-economie'. Het lijkt erop dat 
Reagan een heel ander beleid gaat voe
ren.) 
Een ander aspect van het afvalprobleem 
wordt vaak vergeten: dit betreft de enorme 
hoeveelheden gevaarlijk afval die vrijko
men bij het winnen van uraan uit erts.ts 
Concluderend kan gesteld worden dat de 
afvalproblematiek nog lang niet opgelost 
is en nog steeds een wezenlijk probleem is. 

Conclusies 
Samenvattend kunnen we stellen dat op 
dit moment nog te veel haken en ogen zit
ten aan de kernenergietechniek om deze 
verantwoord toe te kunnen passen: 
a. het proliferatie-vraagstuk en de afval
problematiek zijn wezenlijke problemen. 
b. De kosten-baten analyses en de veilig
heidsproblematiek pleiten niet sterk voor 
kernenergie. 
c. De nog niet genoemde beheersingspro
blemen (denk aan de beschouwingen van 
R. J ungk over de 'politiestaat' 19) zijn 
zeker niet verwaarloosbaar. 
Het vaak gehanteerde argument dat kern
centrales nodig zijn om de olie voor de 
derde-wereldlanden te sparen wijzen we af. 
De derde-wereldlanden zijn veel beter af 
als de rijke wereld meer aandacht besteedt 
aan besparingen en aan de ontwikkeling 
van 'alternatieve' energiebronnen (zoals 
zonne-energie ). 
Over het artikel 'Energie en de Nederland
se toekomst' van H. van der Laan (in 

Christen Democratische Verkenningen, 
april 1981) willen we opmerken: 

132 

- Het Iijkt ons onverantwoord om de zorg 
voor het afval wat wij veroorzaken af te 
schuiven op de generaties na ons en te 
speculeren op nieuwe technische ontwik
kelingen. 
- Van der Laan is veel te optimistisch 
over de prijs van elektriciteit uit kern
centrales (zie boven). 
- Een vermogen van 7500MW kerncen
trales is aileen inpasbaar in de elektrici
teitsvoorziening bij een verdubbeling van 
het elektriciteitsverbruik in het jaar 2000 
t.o.v. 1980, kerncentrales zijn immers 
slecht bij te regelen. Het overig vermogen 
moet dan wel bestaan uit dure, snelstar
tende gas-eenheden. 
Een verdubbeling van het elektriciteisver
bruik is zowel in 'scenario-B' (totaal ge
Iijkblijvend energieverbruik in het jaar 
2000 t.o.v. 1980) als in 'scenario-C' (30% 
meer energieverbruik in het jaar 2000 
t.o.v. 1980, volgens Van der Laan een 
realistisch CDA streef-doel) erg onwaar
schijnlijk. 
In de rest van ons artikel zullen we aan
dacht besteden aan de 'alternatieve' ener
gie bronnen en besparingen. V ooral de 
laatste jaren is het inzicht gegroeid dat 
deze voor een groot deel in de energiebe
hoefte voorzien kunnen, zodat de nood
zaak om kernenergie in te voeren, ont
breekt. 

Aanvaardbare energieproduktie en 
-consumptie 
Een van de eerste vragen die gesteld wor
den als gesproken wordt over een energie
voorziening gebaseerd op vernieuwbare 
energiebronnen is: 'kan het wel?'. Het 
antwoord zou vrij simpel kunnen zijn: 'ja, 
want tot voor een paar honderd jaar heeft 
de mens alleen maar gebruik gemaakt van 

18 Zie ook 'aanvullende informatie' in het boek van prof. dr. J. D. Fast, Energie uit atoom
kernen- Natuur en techniek, Maastricht, 1980. 

19 R. Jungk, De atoomstaat, Elsevier, 1978. 
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vcrnieuwbare energiebronnen, zoals hout, 
zijn eigen spierkracht en die van dieren'. 
Een andere vraag is echter of het ook kan, 
wanneer als voorwaarde gesteld wordt dat 
het huidige welvaartspeil behouden blijft, 
of zelfs gemiddeld iets stijgt. Met 'behoud 
van welvaart' wordt hier bedoeld: behoud 
van bepaalde materiele verworvenheden, 
zoals grootte van de woonruimte, mobili
teit, gebruik van consumptiegoederen. 
Stijging van de gemiddelde welvaart zal 
optreden doordat bepaalde verworvenhe
den nu nog slechts door een kleine groep 
bezeten worden en op de duur zullen ver
algemeniseren. Op wereldschaal zal dit 
dfect uiteraard vele malen groter zij~ dan 
wanneer we aileen naar het eigen land 
kijken. We zullen bovengenoemde vraag 
nu eerst voor de Nederlandse situatie be
kijken. 

Behoud van materiele welvaart betekent 
beslist niet dat het energieverbruik op het 
huidige peil moet blijven. Nemen we de 
besparingen in ogenschouw, dan zijn er 
twee benaderingen: 
I) er wordt aileen gekeken naar bespa-
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ringen die technisch mogelijk zijn - dit 
betekent verhoging van de energie-efficien
cy van de bestaande produktie- en con
sumptieprocessen: 
2) er wordt uitgegaan van een samenleving 
die op een meer bewuste wijze met haar 
energie omgaat, bijv. in de huishoudingen 
zuiniger is en meer autoritten vervangt 
door openbaar vervoer. 
Laten we de eis van behoud van materiele 
welvaart vallen dan bestaat natuurlijk de 
- vanuit onze optiek voor de hand liggen
de, maar maatschappelijk moeilijk aan
vaardbare - derde mogelijkheid, dat we 
teruggaan in materiele welvaart om be
langrijke waarden als milieu- en natuur
behoud, goede arbeidsomstandigheden, 
e.d. veilig te stellen. V oorlopig rich ten we 
ons op het eerste en hopen op het tweede. 

Besparingen 
Er zijn enorme besparingen mogelijk door 
aileen een efficienter gebruik van de pri
maire energie. De belangrijkste zijn: 
- Energiebewust bouwen: dit betekent in 
de eerste plaats natuurlijke goede isolatie; 
daarnaast moet bij de bouw meer ge-

Tabel 1. Energiebehoefte en besparing bij produktie van recyclede produkten 
t.o.v. primaire produktie (Amerikaanse cijfers) 

----- -

produktie hcrwonnen besparing energie-
van erts metaal uitgedrukt in besparing 
vraagt vraagt kwh per ton door 

kwh per kwh per herwonnen recycling 

ton ton metaal (%) 

aluminium 71.491 5.742 65.749 92% 

koper 32.815 5.057 27.758 85% 

ijzer/staal 7.032 2.496 4.536 65% 

lood 7.911 2.798 5.113 65% 

zink 19.045 7.533 11.512 60% 

papier 16.320 5.919 10.401 64% 

rubber 9.150 2.680 6.470 71% 
- --

bran: Recycling, feb. 1981. 

"' M. Molag, A. van der Veer, F. Vlieg, H. J. M. de Vries, Energie en industriele produktie, 
Economisch-Statistische Berichten, 10-1-'79. 
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streefd worden naar een optimale benut
ting van 'passieve' zonne-energie en andere 
natuurlijke bronnen. 
- Verbeterde efficientie van elektrische 
apparaten. 
- Gecombineerde opwekking van warmte 
en elektriciteit: stadsverwarming e<J warm
te-kracht-koppeling in de industrie. 
- Zuiniger vervoermiddelen. 
- Betere benutting van afvalwarmte en 
andere rendementsverbeteringen van in
dustriele processen; overschakeling op 
zuinger produktie-procede's. 
Andere besparingsmogelijkheden zijn niet 
puur technisch, maar betekenen meer 
structurele veranderingen: 
- Verandering van de industriele produk
tiestructuur; d.w.z. vermindering van het 
aandeel van de energie-intensieve industric 
in de totale produktie-capaciteit. Neder
land heeft- vergeleken met de consumptie 
van het geproduceerde - een overschot 
aan energie-intensieve industrieen. Deze 
zijn verantwoordelijk voor het overgrote 
deel van de stijging van het energiever
bruik in de laatste decennia 20. Industriele 
vernieuwing zal zich dus voornamelijk 
moeten richten op energie-extensieve 
(vaak technologie-intensieve) produktie. 
- Overschakeling naar produktie-con
sumptie-patronen gebaseerd op hergebruik 
van grondstoffen. Recycling vermindert 
het energieverbruik sterk; voor een indruk 
van besparingen bij het recyclen van enke
le produkten, zie tabel 1. 
Voor het niveau van het energieverbruik 
op langere termijn zijn voor verschiiiende 
Ianden studies gemaakt, die over het alge
meen op een veel lager totaalverbruik uit
komen dan de officiele scenario's. Deze 
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laatste gaan meestal uit van een doorgaan
de economische groei en cen sterke kop
peling tussen deze groei en de toename 
van het energieverbruik. Meer gedetail
leerde analyse geeft echter aan dat vee] 
lagere verbruikscijfers mogelijk zijn. Der
gelijke methoden zijn niet gebaseerd op 
economische, maar op fysische groothe
den. Uitgegaan wordt van een bepaald 
niveau van menselijke activiteiten zoals 
wonen (uitgedrukt in vloeroppervlak), 
autorijden (uitgedrukt in het aantal reizi
gerskilometers, industrie (uitgedrukt in 
hoeveelheid produkten), etc. Dat niveau 
Jigt overigens meestal boven het huidige. 
Berekening van het totaalverbruik komt 
dan neer op sommatie van de minimale 
hoeveelheden primaire energie, nodig voor 
de verschillende activiteiten 21_ 

Zo komt Leach 22 voor Groot-Brittannie 
voor het jaar 2025 op een ongeveer gelijk
blijvend energieverbruik bij een flinke 
stijging van de materiele consumptie: een 
factor anderhalf a twee. Hierbij zijn aileen 
aannames gemaakt die nu al eenvoudig 
realiseerbaar zijn. Miall en Oliver 23 gaan 
verder: door te kijken naar de technisch 
haalbare besparingsmogelijkheden onder 
aanname van een stijgende materiele le
vensstandaard komen ze tot een verbruik 
in het jaar 2025 van 56 % van het huidige. 
Worden grote maatschappelijke verande
ringen aangenomen, die leiden tot nieuwe 
opvattingen en gedragspatronen, dan ko
men ze nog vee) lager uit: 27 %. Ook voor 
veel andere Ianden worden, onder verschil
lende aannames, dalingen soms tot de helft 
van het huidige verbruik mogelijk ge
acht 24 • 

In Nederland is door Potma 25 een aanzet 

21 B. SS'irensen: Renewable Energy, Academic Press, London/New York, 1979. 
22 G. Leach et al.: A Low Energy Strategy for the United Kingdom, Science Reviews Ltd., 
Londen, 1979. 
23 H. Miall, D. Olivier: A Summary of 1he E.R.R. Energy-efficient Frilures, Second Inter
national Conference on Soft Energy Paths, Rome, januari 1981. 
24 E. v. d. Hoeven: Planning toekomstig energieverbruik kan betrouwhaarder, Energie
besparing, sept. 1981. 
25 T. Potma: Het verge/en scenario, Meulenhoff, A'dam, 1979. 
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gcgeven tot lagc-encrgie-scenario's met zijn 
'vergeten scenario'. Hij komt voor het jaar 
2000 op een verbruiksniveau van 69 % 
van dat van 1975. In het jaar 2025 op 
61 %. Een uitgebreiderc studie- vooruit
kijkende tot het jaar 2000 - wordt mo
menteel verricht door hct Centrum voor 
Encrgiebcsparing, cen ingenicursbureau 
gclieerd aan de Nederlandsc milieuorga
nisaties. Voorlopige resultaten geven aan 
dat 20 % energiebesparing bij een stijging 
van het reele loon met 0,5 % haalbaar is. 
Tevens Ievert dit 145.000 extra arbeids
plaatsen op 26. 

Mede gezien de resultaten van de buiten
landse studies lijkt voor Nederland een 
uiteindclijke besparing van 40 % van het 
huidig energicverbruik zeker haalbaar 
(bijv. in het jaar 2025). Dit percentage 
besparing ligt vecl hoger dan in de Ener
nota's van de (vorige) regering gcnoemd 
wordt. 

Mogelijkheden van stromingsbronnen 
Wij willen nu ingaan op de mogelijkheden 
van de 'alternaticve' energiebronnen. Het 
is moeilijk om hiervoor complete scena
rio's te gcven, omdat de ontwikkelingen 
op dit gebied nog in voile gang zijn. 
Op korte tcrmijn is de belangrijkste ver
nieuwbarc bran windenergie, de laatste 
jaren vrij snel geevolueerd van kabouter
ideaal tot belangrijke bouwsteen voor de 
elcktricitcitsvoorziening, mede door de pu
bliciteit rand het plan-Lievense. In het 
rapport dat naar aanleiding van het voor
stel Lievense geschreven is door de cie.
Plantema 27 , wordt 3300MW aan opge-
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steld windenergievermogen voorzien, in 
combinatie met een opslagbekken. 
Momenteel wordt gediscussieerd over de 
vraag in hoeverre en wanneer een opslag
systeem nodig is bij inpassing van wind
energie in het elektriciteitsnet 2s. Duidelijk 
is wei dater niet onaanzienlijk vermogen 
opgesteld kan worden, zonder opslag
systeem. Opzienbarend is vooral dat een 
dergelijk systeem, in tegenstelling tot eer
dere schattingen economisch rendabel zal 
zijn 29. 

Op langere termijn zijn er zeker meer mo
gelijkheden. De volgende opties liggen 
open: 

1) De centrale opwekking met behulp van 
windturbines in beheer van de energiever
bruikers: industriecn, landbouwbedrijven, 
particulieren. 

2) Centrale opwekking, bijv. onder ver
antwoordelijkheid van de elektriciteitsbe
drijven. De windturbines kunnen gecon
centreerd opgestcld worden in windparken, 
waarbij zowel aan land- als aan zeeloca
ties gedacht kan worden. Gespreide opstel
ling hceft echter de voorkeur waarbij ge
bruik gemaakt kan worden van nutteloze 
terreinen, zoals gebieden rond verkeers
infrastructuur, langs kanalen en dijken, of 
op industrieterreinen. 

Aileen a! met behulp van windturbine
parken is in principe een enorm vermo
gen haalbaar, zeker in de orde van grootte 
van het huidige Nederlandse elektriciteits
verbruik 30. De vraag is aileen of dit op 
een voor natuur en landschap aanvaard
bare wijze kan. 
Over een elektriciteitsnet dat in plaats van 

er; H. Y. Becht, T. G. Potma, Her CE-scenario, een realistisch a/ternarief. Centrum voor 
Energiebcsparing, Delft, 17 dec. 1981. 

" 7 Windenergie ea waterkrachl, Rapport van de Begeleidingskommissie Voorstudie Plan 
Lievense, Siaatsuitgeverij, 1981. 
28 Diverse bijdragen aan de Nationale Windenergie Conferentic te Veldhoven, 2-4 juni 1981. 

'" A. A. de Boer: Het project-Lievense: terug naar af, ESB, 12 augustus 1981. 

'30 A. A. van Essen: Windenergie in Nt:derland, planologische aspecren, Encrgiespectrum, 7-8/ 
81; en: J. van lpcren, R. J. J. van Alphen: Windenergie buitengaats, Nat. Windenergie conf. 
Veldhoven, juni 1981. 
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voor een bescheiden dee!, voor het over
grate dee! zijn energic uit windkracht 
haalt is nog weinig nagedacht. In elk ge
val is opslagcapaciteit vereist. Het meest 
voor de hand ligt opslag in waterreser
voirs. Men denke aan het plan-Lievense, 
maar er zijn ook andere mogelijkheden: 
ondergronds, in oude mijnen, of in het 
buitenland, waar door de grote hoogte
verschillen minder oppervlakte nodig is. 
Waarschijnlijk is ook reserve-vermogen 
door vloeibare of gasvormige brandstof
fen, grotendeels ingevoerd uit het buiten
land (waarover later meer) nodig 31. 

Een ontwikkeling die in verband met 
windenergie nog genoemd moet worden 
is die van de 'tip-vane'. Dit is een kleine 
uitbreiding aan de uiteinden van de wind
turbine-rotor, waardoor flinke rende
mentsverbeteringen mogelijk zijn. De tip
vane wordt momenteel in de praktijk ge
toetst. 

Een andere belangrijke bron voor de toe
komst, ook voor Nederland, is zonne
energie voor lage-temperatuurwarmte. Met 
behulp van zonnecollectoren op de daken 
van de te verwarmen woningen en gebou
wen gemonteerd, kan warm water verkre
gen worden tot een temperatuur van ca. 
90°C. Het is nu al wei duidelijk dat door 
aileen de daken van de te verwarmen ge
bouwen te gebruiken niet de tapwater
voorziening en de ruimteverwarming op 
het huidige peil gehandhaafd kunnen blij
ven. 
Juist in de ruimteverwarmingssector kun
nen echter enorme besparingen bereikt 
worden, niet aileen door betere isolatie, 
maar vooral ook door huizen energiebe
wust te ontwerpen. Dat wil zeggen dat 
de warmtehuishouding zo efficient moge
lijk gemaakt wordt en dat een optimaal 

136 

gebruik wordt gemaakt van de directe in
straling van de zon - zgn. passieve zonne
energie. Een recent ontwerp pretendeert 
zelfs met slechts I 0 % van het huidige 
externe encrgieverbruik toe te kunnen, 
zelfs zonder gebruik te maken van zonne
collectoren. Dit ontwerp lijkt nu al ccono
misch rendabel :Jt. Bij een dermate laag 
verbruik is voorziening in de warmtebe
hoefte door actieve elementen (zonnecol
Jectoren) zeer goed mogelijk. Zonnecollec
toren voor warmteproduktie zijn nu ech
ter nog niet rendabel. Hetzelfde geldt voor 
zonneboilers. 
Ook bij gebruik van zonne-energie is uiter
aard opslag nodig: voor dag/nacht-opslag 
is een opslagvat van enkele m:l voldoende. 
Voor seizoenopslag wordt momenteel het 
meest gedacht aan opslag in de bodem 
onder de gebouwen (per wijk). Een expe
riment hiermee wordt momenteel in Gro
ningen uitgevoerd. Mede door de eigen
schappen die van de gesteldheid van de 
bodem verlangd worden lijkt dit tot nu toe 
nog niet zo geslaagd. 

Overige bronnen die elk een bescheiden, 
maar niet onbelangrijke bijdrage kunnen 
leveren: 
- waterkracht (bijv. uit de Maas of de 
Oosterschelde); 
- aardwarmte; 
- biogas (vergassing van mest en ander 
organisch afval); 
- energie uit vuilverbranding; 
- golfslag-energie. 
Moeilijker is het uit stromingsbronnen te 
voorzien in vloeibare (of evt. gasvormige) 
brandstoffen voor de vervoerssector en 
voor hoge-temperatuur-warmte voor de 
industrie. Wat dat betreft zal Nederland 
toch wel afhankelijk blijven van gebruik 
van eigen aardgas of van energie-import. 

:H R. S. Caputo: Solar Energy for the Longer Term, ECE Seminar on Technologies Related to 
New Energy Sources, december 1980. 

32 J. Niesten: CV-loze woning verlaagt woonlasten bij gelijkblijvend comfort (over de 
Kristinsson-woningwetwoning), Cobouw-magazine, 6-2-'81. 
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Nederland heeft voor energieopwekking 
eigenlijk maar een voordeel: de hoge 
windsnelheden aan de kust. Sterke nade
len zijn de hoge bevolkingsdichtheid en de 
!age instraling van direct zonlicht. Een 
extra mogelijkheid biedt de 'combinatie
collector': een actief zonnc-energie-ele
ment, waarmee zowel warmte als elektrici
teit gewonnen wordt; dit kan vooral een 
extra aan elektriciteit opleveren. Het be
treffende systeem is echter nog niet ont
wikkeld. 

Hiermee komen we tot de vraag hoe de 
internationale energievoorziening er in de 
toekomst uit zal moeten zien. Onlangs is 
een rapport verschenen van het Interna
tionaal lnstituut voor Toegepaste Systeem
analyse (IIASA) in Wenen, waar uitge
breid op de toekomstige energievoorzie
ning ingegaan wordt 33. Belangrijke con
clusies zijn: 
I) Het is goed mogelijk om de hele we
reid, ook bij een sterk stijgende wereld
bevolking en een stijgend energieverbruik 
in de derde wereld van energie te voorzien. 
2) Een mogelijke basis voor de energie
voorziening kan gcvormd worden door 
kernsplijtingsreactoren of kernfusiereacto
ren, of gecentraliseerde zonne-energieop
wekking. 
3) Het is in principe ook mogelijk om de 
wereld van energie te voorzien zonder de 
nucleaire optic. 
Uit de modellen van het UASA volgt dat 
in dit geval een totaal gelijke energie
voorziening de investeringen vooral na het 
jaar 2000 moeten toenemen en dat de voor
raden fossiele grondstoffen sneller uitge
put raken. Het lijkt ons dat de gcvolgen 
hiervan voor de ontwikkclingslanden be
perkt zullen blijven, omdat voor deze 
Ianden kernenergie van minder belang is 
dan zonne- en windenergie (het gaat voor
al om de verdeling van de energiebron-

nen; van minder belang is de gemiddelde 
consumptie per hoofd van de bevolking). 
De vraag naar olie in de ontwikkelde we
reid kan ook bepcrkt worden door een 
(extra) actief besparingsbeleid. (De IIASA 
beschouwt de besparingen te globaal en 
komt daardoor tot een onderschatting van 
de mogelijkheden.) In elk geval voorzien 
zij sterk gecentralisecrde energiesystemen. 
Olie als belangrijke drager (opslag- en 
transportmiddel!) van energie zal vervan
gen worden door waterstof (en als trans
portmiddel door elektriciteit). 
Caputo :1~, van hetzelfde instituut, heeft 
zich o.a. gericht op de mogelijkheden van 
een 'soft solar' scenario, waarbij uitgegaan 
wordt van een zo ver mogelijk doorgevoer
de decentralisatie. Voor Europa acht 
Caputo een sluitend systeem geheel geba
seerd op vernieuwbare bronnen haalbaar. 
Wei zou energie van Zuid-Europa naar 
Midden-Europa (w.o. Nederland) getrans
porteerd moeten worden. Volgens hem is 
het geheel haalbaar en economisch en 
ecologisch inpasbaar. Ook het grondstof
fenprobleem vormt geen fundamentele be
perking. 

AI met al hopen we duidelijk gemaakt te 
hebben dat de energievoorziening geba
seerd op stromingsbronnen in de wat ver
dere toekomst beslist niet voor onmogelijk 
gehouden moet worden. Bovenstaande 
moet als een verkenning en niet als plan 
gezien worden. De mogelijkheid van een 
- wat energie betreft- duurzame samen
leving kan echter van groot belang zijn 
voor het huidige politieke beleid. 
Belangrijke factoren in de haalbaarheid 
zijn: de politieke wil om nu al in een der
gelijke richting te gaan werken, de bereid
heid van de bevolking om bewuster met 
energie om te gaan en de snelheid van de 
technologische ontwikkelingen. 
De lezer zal zich nu afvragen: hoe is dit 

"" W. H~ifele et al.: Energy in A Finite World, Ballinger, Cambridge, USA, 1981. 

'" R. S. Caputo: Energy for the Next Five Billion Years, nog te publiceren. 
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- in zekere zin optimistische - verhaal te 
rijmen met de opmerkingen die H. van der 
Laan maakt in zijn artikel in Christen 
Democratische Verkenningen van april 
1981 over stromingsbronnen. Rij stelt daar 
o.m. dat stromingsbronnen, althans als be
langrijke energieleveranciers, tot het rijk 
der fabelen behoren. Rij maakt daarbij 
de volgende fouten: 

1) Een overschatting van het toekomstig 
energieverbruik. Zoals al aangegeven zijn 
voor de bepaling van het toekomstig ener
gieverbruik gedetailleerde studies nodig 
van activiteitengroei en besparingsmoge
lijkheden per sector. Zo is het bijvoorbeeld 
niet waarschijnlijk dat er nog een sterke 
groei zal plaatsvinden in de energie-inten
sieve sectoren als basismetaal en basis
chemic. Ook zijn in verschillende sectoren 
grotere energiebesparingsmogelijkheden 
aanwezig dan hierboven door ons aange
geven. De door Van der Laan geciteerde 
bronnen gaan aile uit van te globale 
schattingen: de koppeling tussen energie
verbruik en economische groei ligt niet zo 
eenduidig. Ret is trouwens ook de vraag 
of een economische groei van 2 % gehaald 
wordt. Bovendien mogen we ons ook wei 
afvragen of we economische groei sec 
moeten handhaven als dominante beleids
doelstelling. 

2) Een angst voor de grate getallen die 
voorkomen in de schattingen met betrek
king tot het aantal systemen dat nodig is 
om energie uit stromingsbronnen in bruik
bare energievormen te converteren. Dit 
aantal zal inderdaad groat moeten zijn, 
maar voor realisatie hiervan bestaat geen 
fysieke begrenzing. Ter illustratie het voor
beeld dat Van der Laan noemt met be
trekking tot windenergie: 5000 turbines 
van 50m2 diameter kunnen 20% van de 
Nederlandse elektriciteit leveren en zijn 
plaatsbaar in landschappelijk minder 
waardevolle gebieden, zoals industrieter
reinen. Zowel de basisgegevens (windver
mogen per vierkante meter) als de bereke-
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ning van VanderLaan zijn foutief. De 
bijdrage van biomassa in de vorm van 
'energiebossen' zal, zoals VanderLaan 
terecht opmerkt, niet haalbaar zijn; een 
flinke biomassa-bron vormt echter wei de 
energie uit afval (vuilverbranding, biogas
installa ties). 
Echter, nogmaals, pas op lange termijn, 
na het jaar 2000 kunnen stromingsbronnen 
een hoofdrol gaan spelen in de energie
voorziening. Tot die tijd zal energiebespa
ring onze voornaamste - en goedkoopste
energiebron zijn. 

Twee energiescenario's 
Ret absoluut verbruik aan energie lag in 
1980 lager dan in 1979. (Van der Laan 
vermeldt abusievelijk de cijfers van het 
jaar 1979 voor het jaar 1980.) Deze dalen
de ten dens zet zich door in 1981: volgens 
gegevens van het CBS lag het energiever
bruik in het eerste halfjaar van 1981 
6.9 % lager dan in dezelfde periode van 
1980. De oorzaken hiervan moeten niet 
aileen gezocht worden in andere buiten
temperaturen (1979 was een extreem koud 
jaar) en economische recessie, maar ook 
in besparingsactiviteiten. Ter vergelijking: 
de binnenlandse gasafzet bedroeg in 1981 
38.1 miljard ms. Volgens hoofddirecteur 
Kardaun van de Gasunie is voor het huis
houdelijk verbruik (± 30 % van het gas
verbruik) een gemiddelde besparing van 
6 % per waning opgetreden (2 % meer 
aansluitingen, 4 % daling aardgasver
bruik; de gemiddelde temperatuur was in 
1980 en in 1981 ongeveer gelijk). 

Ons scenario lijkt veel op het scenario van 
het Centrum voor Energiebesparing. Ret 
energieverbruik in het jaar 2000 kan na
tuurlijk niet meer zijn dan een globale 
schatting (belangrijk in dit verband is de 
ontwikkeling van de, nu volstrekt onvoor
spelbare, olieprijs). Voor een indruk van 
de benodigde investeringen om de daling 
in het energieverbruik te verkrijgen, zie 
26

). In ons senario wordt er niet van 
uitgegaan dat er geen economische groei 
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Twee energiescenario's 

huidige situatie jaar 2000 

1979 1980 Blok/Kok VanderLaan 

1015 J 2900 2790 2300 4000 
verbruik -----

totaal GWj 92 88.5 72 127 

gas(%) 49% 46% 52% 30% 

miljard m3 44.5 41.2 32 38 

olie (%) 45% 48% 22% 30% 

miljoen ton 31 32 12 29 

steenkool % 5% 5% 13-15% 22% 

miljoen ton 5 5 10-12 30 

uranium(%) 2% 2% 0-2% 13% 

ton 90 

zon/wind/biogas/ 
afval (%) 

plaatsvindt, wei wordt aangenomen dat 
geen groei plaatsvindt in de energie-inten
sieve sectoren. 

90 

Het aardgasverbruik in ons scenario is 
relatief hoog: dit is voor ons aileen accep
tabel als een deel van de opbrengsten van 
het aardgas besteed worden aan bespa
ringsinvesteringen met zgn. 'centrale finan
ciering'. lmmers, veel particulieren, be
drijven en instellingen hebben niet de mid
delen om deze investeringen zelf tot stand 
te brengen. Op deze manier kan de op
brengst van het aardgas ons helpen om 
brandstoffen (waaronder aardgas) te be
sparen. De Gasunie voorziet een binnen
lands verbruik van 33.5 miljard m3 aard
gas in het jaar 2000, dit is dus veellager 
dan VanderLaan wenselijk acht. (Zie: 
Prognosc van de gasafzet in Nederland 
1981-2005, Gasunie/Vegin, januari 1982.) 
Het verschil tussen de beide scenario's 
met betrekking tot de bijdrage van zon/ 
wind/biogas/afvallijkt erg groot, maar 
is absoluut gezien klein (7.2 GWj. resp. 
6.4 GWj. equivalent). 

CHRISTEN DEMOCRA T!SCHE VERKENNINGEN 3/82 

0-80 770 

10% 5% 
-----

Tenslotte 
Aan het eind willen wij de consequenties 
aangeven, die het streven naar een duurza
me energievoorziening heeft voor het hui
dige beleid. 

1. Belangrijke oplossing voor de energie
problemen op korte termijn is besparen, 
besparen en nog eens besparen. De meeste 
technologieen voor energiebesparing zijn 
uitontwikkeld en economisch rendabel. 
Een actief besparingsbeleid (dat ook on
derdeel van een werkgelegenheidsplan kan 
zijn) moet de knelpunten, die energiebe
sparing in de weg staan, opheffen. 

2. Het hoge aandeel van kernenergie in 
het totale onderzoeksbudget stamt nog uit 
de tijd dat dit als een belangrijke pijler 
voor de toekomstige energievoorziening 
gezien werd. Onze visie rechtvaardigt een 
snelle afbouw van het kcrnenergie-onder
zoek. 

3. Er valt uiteraard nog een enorm gat 
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tussen nu en het tijdstip dat vernieuwbare 
energiebronnen een groat deel van de 
energievoorziening overnemen. Zolang 
zullen we het nog met voorraadbronnen 
moeten doen. Bij het gebruik van kolen 
moeten scherpe milieu-eisen gehanteerd 
worden. lnzet voor de elektriciteitsvoor
ziening van kernenergie kan geheel en die 
van kolen gedeeltelijk voorkomen worden 
door gebruik van windenergie en invoering 
op grate schaal van stadsverwarming en 
warmte-kracht-koppeling. 
Het lijkt ons wenselijk dat in het jaar 2000 
tussen 6000-8000 MW aan WKK-vermo
gen (inclusief stadsverwarming en 'total
energy' systemen) opgesteld staat. Een 
groat deel (in ieder geval meer dan de 
helft) van de vraag naar elektriciteit wordt 
dan via dit vcrmogen geleverd. Dit vraagt 
echter wei een andere rol van de elektrici
teitsproducenten (zie punt 5). Op verschil
lende plaatsen in Nederland wordt mo
menteel onderzoek gedaan naar mogelijk
heden en gevolgen van WKK (o.a. bij het 
Centrum voor Energiebesparing, zie 2U). 

In de Energienota's wordt een vermogen 
van 3600 MW aan WKK-vermogen (inclu
sief stadsverwarming) in het jaar 200(' 
voorzien. 

4. Er moet naar gestreefd worden dat 
stromingsbronnen in het jaar 2000 tien 
procent van het energieverbruik kunnen 
leveren. Deze optie lijkt reeel 35. 36. De 
functie van dit streven ligt niet in de- ove
rigens welkome- bijdrage aan de energie
voorziening maar in het stimulerende 
effect op onderzoekinstellingen en in
dustrie. Vooral voor de laatste is het be-
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langrijk te wcten dater een markt is voor 
stromings bronnen. 
De invulling kan bcstaan uit 4000 MW 
opgesteld windenergievermogen (bijv. voor 
de helft grootschalig en de helft gedecen
traliseerd). Een andere energiebron die 
in het jaar 2000 a] belangrijk kan zijn is 
energie uit afval: bijv. biogas uit mest en 
warmte van afvalverbranding. De bijdrage 
van zonne-energie zal, behalve voor warm 
tapwater (zonneboilers), gering zijn. 

5. De huidige organisatorische structuur 
van de energieproduktie stimuleert het 
streven naar besparingen en inzet van 
duurzame energiebronnen niet. Zo is het 
voor gemeentelijke energiebedrijven nog 
altijd het gunstigst een zo groat mogelijke 
afzet te hebben. Ook fnuikend is de sterk 
centralistische structuur van de elektrici
teitsvoorziening. Decentrale opwekking 
door windenergie of warmte-kracht-kop
peling past hier nauwelijks in. De instel
lingen moeten een zodanige opzet krijgen 
dat hun beleid beter spoort met de doel
stellingen van de centrale overheid. 

De belangrijkste opgave - zeker voor 
CDA-politici - is het meekrijgen van de 
bevolking voor een verantwoord energie
beleid. Dat kan aileen door een consistent 
beleid, dat uitgaat van het streven zoals 
dat zo mooi in ons programma vermeld 
wordt, een streven naar een rechtvaardige, 
duurzame en bewuste samenleving. 

" 5 TESIN-studie, Vereniging van Dirccteuren van Electriciteitsbedrijven in Nederland. 1980. 
36 Ad vies inzake het natiunaal programma voor energie-onderzoek, RA WB-rapport, 1977. 
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door prof. dr. H. van der Laan 

Prof. dr. H. van der Laan is hoogleraar in de radio
astronomie aan de faculteit voor wiskunde en natuur
wetenschappen van de R.U. te Leiden. 

Is de alternatieve energie-route 
een begaanbare weg? 

Kanttekeningen 

In no. 4/Sl van dit tijdschrift publiceerde ik een visie op de Nederlandse energie
toekomst tot de eeuwwisseling. Daarin daagde ik, in de laatste paragraaf, het CDJA 
uit tot een realistisch idealisme. Het artikel van Blok en Kok, ofschoon op persoon
lijke titel geschreven, mag wei als respons op die uitdaging worden gezien. De 
redactie heeft mij verzocht er op in te gaan. Na een lang gesprek met de jeugdige, 
geestverwante auteurs over een eerdere versie van hun verhaal, wil ik aan dat ver
zoek gehoor geven. 

Om mijn reactie beknopt weer te geven, 
beperk ik mij tot hoofdzaken, technische 
details vermijdend op enkele illustraties 
van discussiemethode na; in Blok en Koks 
(voortaan BKS2) artikel zijn de verwij
zingen naar mijn artikel (verder LSI) in
cidenteel en summier: van een echte ana
lyserende discussie is geen sprake. 
De lezer die zich in de Nederlandse ener
gieproblematiek verdiepen wil bestudere 
beide verhalen, Jette op informatiebronnen 
en op de relatie tot de feitelijke ontwikke
lingen in de wereld. Het zou wei eens 
kunnen zijn dat deze twee verhalen, en 
het golflengteverschil dat de communica
tie zo belemmert, model staan voor de 
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publikatiestroom die met de BMD over 
energie op komst is. Een consensus is blijk
baar uitgesloten: de lezer nu, het parle
ment straks kunnen en zullen uiteindelijk 
moeten kiezen. 
Gemakshalve volg ik de hoofdjes in BKS2, 
nu en dan verwijzend naar LSI; dat be
spaart lange citaten. 

Inleiding 
Onze uitgangspunten, ietwat verschillend 
verwoord, zijn dezelfde: men vergelijke 
LSI, de eerste paragraaf na het hoofd je 
Politieke vragen. Wij menen samen dat de 
'economie van het genoeg' moet worden 
nagestreefd. dat de kwetsbaren hier en 



SOCIAAL-ECONOMISCH 

elders onze zorg in de eerste plaats ver
dienen, dat een zeer sterk vergroot steen
koolverbruik ons natuurmilieu bedreigt en 
dat respect voor volgende generaties uiter
ste zuinigheid op fossiele brandstoffen, 
in het bijzonder op olie en gas, vereist. 

Kernenergie 
In LSI heb ik onder het hoofdje Electrici
teitsvoorziening een krachtig pleidooi voor 
een drastische vergroting van het uranium
aandeel in onze energievoorziening ge
houden. De bespreking van Blok en Kok 
over kernenergie is een samenraapsel van 
bezwaren uit de alternatieve literatuur 
van cahiers, kranten- en weekbladknipsels. 
Wetenschappclijk diepgaande analyses 
worden als 'te globaal' terzijde gezet. Ik 
moge lezers met veel tijd en behoefte aan 
literatuur van niveau, verwijzen naar het 
inmiddels verschenen dee! VI van de in 
L81 aanbevolen reeks 'Annual Review of 
Energy'. Ik volsta nu met cryptische kant
tekeningen bij de in BK82 besproken as
pecten. 

1. Kosten. Hoe goedkoop de stroom van 
de kerncentrale Borssele wei is zal blijken 
wanneer de commissie-Beek eindelijk 
rapporteert. Met die centrale verdwijnt, 
denk ik, ook de aluminiumfabriek. De 
Nederlandse industrie merkt nu reeds hoe 
duur onze electriciteit is en tegen 1990 zal 
het contrast nog vee! schrijnender zijn: 
onze stroom is dan honderd procent duur
der dan in Frankrijk waar kernenergie 
naar een maximaal-praktisch aandeel in 
de energievoorziening groeit. De macro
economische gevolgen voor onze econo
misch rendabele werkgelegenheid, draag
vlak van de kwartaire sector, zijn groat. 
Het prijsvoordeel van kernenergie blijkt 
niet aileen uit competente studies, doch 
vooral uit de praktijk van honderden 
centrales. Een land dat niet horen wil moet 
voelen. 
Nog twee opmerkingen over veel voorko
mende denkfouten in dit verband: er is 
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veel geld uit de publieke sector besteed 
aan speur- en ontwikkelingswerk ten be
hoeve van kernenergie. In de kostenvcrge
lijking nemen sommigen die investering 
mee, om zo tot onwaarschijnlijk dure 
kernenergie te komen, V oor ons, hier en 
nu, zijn die kosten gemaakt in de periode 
1945-1982 echter niet economisch rele
vant: de technologische kennis, de in
dustriele kunde en de produktie-capacitei
ten zijn voorhanden, resultaat van wereld
wijde cumulatieve inspanning. Die kosten 
a posteriori doorberekenen in de energie
prijs is even irrelevant als doorberekening 
van de kosten van de Zuiderzeewerken in 
de prijs van aardappelen uit de Flevo
polders. 
Amerikaanse studies van steenkool- versus 
uraniumenergieprijzen helpen ons ook 
niet bijster vee!: de V.S. beschikken over 
grate steenkool reserves, vee! daarvan toe
gankelijk middels open-pit mining, een 
relatief erg goedkope marrier. Voor ons 
betekent overgang naar tientallen miljoe
nen ton steenkoolverbranding per jaar 
gigantische investeringen, kosten die 
a priori geheel meetellen in onze kostprijs 
voor kolen-energie. Is kernenergie van
daag de dag marginaal goedkoper dan 
steenkoolenergie in de V.S., voor ons geldt 
een heel ander stel omstandigheden ten 
nadele van kolen in zo'n vergelijking. Dit 
bei:nvloedt de verhouding, laat de nood
zaak om beide vormen van energiewinning 
te ontwikkelen onverlet, zoals betoogd, 
o.m. in L81. 

2. Proliferatie. Gegeven de militaire 
technologieen elders in gebruik, gegeven 
ook de ca. 270 kernenergiecentrales in 
werking en de ca. 230 in aanbouw, kun
nen we voor wat Nederlands energiebeleid 
betreft hierover kort zijn. Landen als bijv. 
Zweden, Zwitserland en Nederland, zijn 
democratische rechtsstaten met electrici
teitsvoorziening in openbare nutsbedrijven 
onder juridisch en technisch competent 
toezicht. Of dergelijke Ianden van de 500 
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kerncentrales die de wereld in 1990 heeft, 
I a 2 procent binnen hun grenzen tellen 
hccft geen enkel aantoonbaar effect op het 
dirccte proliferaticgcvaar van kernwapens. 
Indirect is het natuurlijk waar dat aile 
kernfysische kennis en kerntechnologische 
kunde ten kwade zou kunnen worden ge
bruikt; dat hebben ze met aile soorten 
kennis en kunden gemeen. Op deze grond 
afzien van schone en relatief goedkope 
encrgie ligt in de sfeer van 'slop the world, 
I want to get off .. .'. Feitelijk is de associa
tie kernenergie - kernwapens even gezocht 
als bijv. ecn associatie aardgas - gas
kamers. 

3. Veiligheid. De meningen hierover !o
pen sterk uitcen, zoals in BK82 terecht 
wordt opgemerkt. De prakt(jk van duizen
den reactor-jaren heeft de grote veiligheid 
en beheersbaarheid echter bewezen. Het 
Three Mile Island-Harrisburg ongeluk 
maakte geen slachtoffers, kreeg echter 
oneindig vee! meer publiciteit dan de 
meer dan honderd mijnwerkers die sinds
dien zijn omgekomen. Meningen behoren 
langzamcrhand door die feiten te worden 
belnvloed, worden dat ook in de ons om
ringende Ianden. 

4. Afval. Blok en Kok vinden het afval
probleem wezenlijk en dat is het natuurlijk 
ook. Er zijn echter velc methoden ontwik
keld om het probleem hanteerbaar te rna
ken en de laatste jaren zijn vooral de 
compactheid en de verpakking van het 
hoogactief afval zcer verbetcrd. De in 
LSI geciteerde literatuur verschaft hier
over veel informatie. Voor aile 500 wer
kende en in aanbouw zijnde kernenergie
centrales zijn methoden ontwikkeld, pro
cedures vastgelegd die de verantwoorde
lijke mensen en instellingen daar accep
tabcl achten. De eindeloos herhaalde be
wering dat het afvalprobleem niet is op
gelost, slaat dan ook nergens op: de ideale 
oplossing is niet gevonden ... voor steen
kool-afval ook niet, om maar te zwijgen 
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van talloze veiligheidsproblemen in onze 
maatschappij. Het onderzoek gaat door ... 
behalve bij ons, waar het parlement het 
onderzoek van zoutkoepels per motie stop 
zette. 

Besparingen 
Blok en Kok concentreren hun optimisme 
voor de middellange termijn (tot de eeuw
wisseling) op enorme besparingen in de 
vorm van onwaarschijnlijk hoge efficien
tie-verbeteringen van bcstaande produktie
en consumptie-processen. In LSI (p. 213) 
heb ik precies gedefinieerd wat ik met be
sparingen bedoel en, op grond van gepu
bliceerde Nederlandse en internationale 
studies, besparingen in vele sectoren tot 
30 % geciteerd in genoemde periode. Wel 
met vermelding van zeer hoge investe
ringsniveaus, van twee miljard nu tot vijf 
miljard gulden per jaar in de loop van de 
jaren '90. In BKS2 worden veel grotere 
besparingen voorzegd, zonder aandacht 
voor hun economisch rendement, met ter
zijdestelling van gedegen studies geciteerd 
in de Regerings Energienota's terzake en 
van in LSI vermelde wereldliteratuur. Of
schoon ik op dit technisch veelvormige 
tcrrein geen expertise bezit, acht ik in het 
Iicht van geraadpleegde literatuur, waarin 
ook vele experimentele resultaten met 
economische evaluatie, Blok en Koks 
claims hoogst onwaarschijnlijk. 

Mogelijkheden van stromingsbronnen 
We moeten het in Nederland uiteindelijk 
hebben, volgens Blok en Kok, van de 
wind. Hoe het mogelijk is dat mensen wie 
natuur, landschap en milieu zo ter harte 
gaan, niet opzien tegen vele tienduizenden 
grote tot reusachtige, nogal geluidsrijke 
en niet ongevaarlijke windmolens, is mij 
een raadsel. In BKS2 worden, zoals vrijwel 
altijd in de 'soft scenario literatuur', vele 
speculatieve mogelijkheden voor energie
winning op een rij gezet, maar de econo
mische onderbouwing ontbreekt ten enen 
male. Het vertrouwen in stromingsbron-
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nen als gewichtige energieverschaffers 
voor een dichtbevolkt, hoog ge"industria
liseerd land wordt aileen al door de rede
neertrant danig ondermijnd. Wat trouwens 
te denken van een argument als volgt: 'De 
door Van der Laan geciteerde bronnen 
gaan aile uit van te globale schattingen: 
de koppeling tussen energieverbruik en 
economische groei ligt niet zo eenduidig. 
Het is trouwens de vraag of een economi
sche groei van 2 % gehaald wordt. Boven
dien mogen we ons ook wei afvragen of 
we economische groei sec moeten hand
haven als dominante beleidsdoelstelling'. 
Even verder: 'Zowel de basisgegevens 
(windvermogen per vierkante meter) als 
de berekening van Van der Laan zijn 
foutief'. Geen toelichting, geen referenties. 
lk heb gezegd dat 5000 moderne wind
molens van elk vijftig meter spanwijdte 
ca 2 % van ons conventionele energie
verbruik kunnen vervangen. Dan moeten 
deze molens, met samen 10 miljoen vier
kante meter effectief oppervlak, 2 Giga
joule per vierkante meter per jaar leveren. 
In de literatuur heb ik geen enkel experi
menteel geval gevonden waar een echte 
molen ooit in de praktijk in een jaar twee 
GJ energie per m2 opbracht. De tijd, met 
vcel experimenten, die nu ook bij ons ein
delijk op gang komen, zalleren of we wat 
dichter bij de theoretische mogelijkheden 
die aan winderige kusten zo'n drie maal 
hoger liggen, zullen komen. In werkelijk
heid weten we nog heel erg weinig van de 
kWh prijs van een windmolen netwerk; 
het onderhoud van zo'n complex systeem 
is arbeidsintensief, de capaciteit als functie 
van tijd onbeheersbaar. 

Tenslotte 
Besparingen die economisch rendabel zijn 
moeten worden bevorderd. Daarover zijn 
allen het eens. Het is daarom wei noodza
kelijk de gasprijs op wereldniveau te bren
gen. Ook Blok en Kok zien we! in dat 
stromingsbronnen in 2000 nog slechts een 
bescheiden aandcel leveren. Mede daarom 
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komen ze aan het eind van hun artikel 
plotseling met een drie maal zo hoge 
warmte-kracht koppeling dan het toch al 
ambitieuze streefbedrag van de Energie
nota's. Ook hier geen enkele indicatie van 
de bedrijfstechnische en economische haal
baarheid. Een streefgetal van 4000 MW 
opgesteld windvermogen, werkelijk fan
tastisch, betekent afgezien van alle onop
geloste technische, bestuurlijke, juridische 
en economische problemen, een bouw
tempo van vijf grote (50 m diameter) 
molens per dag, elke werkdag in de acht
tien jaar van 1983 tot 2000! 

Eigen slotopmerkingen 
De droom van Blok en Kok is mij sympa
thiek. Er moet ons veel aan gelegen zijn 
ons gas ook voor de volgende generatie of 
twee te bewaren; kolenstook tot een mini
mum te beperken, onze afhankelijkheid 
van olie, een zeer schaars goed na 1990, 
terug te dringen. Kan dat met wind en 
andere stromingsbronnen? Ret is volstrekt 
onbewezen; alle indicaties wijzen op het 
tegendeel. 
Wij behoren tot de Westeuropese cultuur
kring, hebben met het Verdrag van Rome 
ons sociaal-economisch lot vervlochten 
met dat van 300 miljoen andere Euro
peanen. Wij handelen ontstellend vee!: 
voeren de helft van ons nationale produkt 
uit, evenveel weer in. Onze nationale be
staansmogelijkheid, de hechtheid van ons 
sociale stelsel, de stabiliteit van onze de
mocratic, hangen af van een economisch 
cvenwichtige relatie tot vooral onze BEG
partners. Die partners volgen andere ener
gie-routes dan Blok en Kok aanbevelen. 
Ik meen dat het een politick gevaarlijke, 
onbegaanbare weg zou blijken, voor een 
technisch en economisch volstrekt afwij
kend energie-scenario te kiezen. Onze 
open economic is zeer gevoelig voor per
manente prijsverschillen van basisvoorzie
ningen. 
Ik vreesde in januari 1981, toen ik L81 
schreef, dat onze energie-politieke beslui-
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tcloosheid ons de weg van en vee! gas en 
veel kolen zou opdringen. Sindsdien ben 
ik er niet geruster op geworden: het recen
tc regeringsbesluit omwille van de staats
kas twaalf miljard m3 extra gas in te zet
ten de volgende vier jaar is een heel veeg 
tcken. 
De suggesties van Blok en Kok en meer 
algemeen van de alternatieve beweging, 
zijn heel gcschikt voor kleine, sobere, pas
torale gemeenschappen. Ze zijn echter niet 
te schalen naar een volk van 14 miljoen 
dat in West-Europa mee wil doen op aile 
gebieden, dat geen enkele indicatie geeft 
terug te willen naar een economisch-so
ciaal niveau beneden dat van Terland of 
Zuid-Italie. Daarom vormen deze sugges
tics geen alternatief perspecticf behalve 
een van sociale chaos en economische 
ontreddering. Het is geen CDA-beleid, het 
is PPR-beleid, d.w.z. beleid dat best on
mogelijk en onverantwoord mag zijn, want 
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het komt immers toch niet voor uitwer
king in aanmerking. Het CDA heeft on
ontwijkbare verantwoordelijkheid. Daar
om zal het moeten kiezen voor een over
zienbare, economisch haalbare route en 
dat betekent onontkoombaar kiezen tus
sen kolen en uranium. De BMD zal hope
lijk helpen bepalen in welke verhouding. 
Wat mij betreft wordt steenkool de sluit
post: kunnen we echt zuiniger dan ik nu 
verwacht dan kan dat minder; wei zo 
schoon. En drie of vier kerncentrales in 
plaats van twintigduizend windmolens: 
wei zo mooi! economisch verantwoord, 
technisch betrouwbaar en uitgesproken 
milieu-vriendelijk. 
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door prof. mr. C. A. J. M. Kortmann h1 
Z( 

Pastor of Politie? Overwegingen inzake het vooront- fi 
werp van Wet gelijke behandeling. Uitgave van het d; 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA; Den Haag, s< 
1982; prijs f 3,-. a. 

Deze publikatie wordt besproken door prof. mr. 
C. A. !. M. Kortmann (1944), hoogleraar in het 
staatsrecht en de algemene staatsleer aan de Katho
lieke Universiteit te Nijmegen. 

Pastor of politie? 

Een eerste reactie 

Het Wetenschappelijk Instituut voor hct CDA bracht in februari een rapport uit 
over het voorontwerp van Wet gelijke behandeling. De redactie van Christen Demo
cratische Verkenningen vroeg mij dit werkstuk te bespreken. Gezien de korte termijn 
die mij daarvoor is gegund, zal deze bespreking een beknopte zijn. 

Het rapport vestigt op de eerste plaats de 
aandacht op de spanning die bestaat tussen 
het gelijkheidsbeginsel en het gespreide 
verantwoordelijkheidsbcginsel. Men zou 
hier in meer juridische termen kunnen 
spreken van het (mogelijke) conflict tus
sen het (wettelijk afgedwongen) gelijk
heidsbeginsel en grondrechten als de vrij
hcid van godsdienst, van vereniging en 
vergadering en van onderwijs. Terecht 
wijst het rapport er op dat het vooront
werp hier extra problemen oproept nu het 
de gelijkheidseis niet aileen willaten gel
den in de relatie overheid - particulieren, 
doch eveneens in de relatie tussen parti
culieren onderling. Tijdens de behandeling 
van de aanhangige grondwetsherziening 
heeft de regering herhaalde malen uitge
sproken dat grondrechten horizontaal 
kunnen werken. Het voorontwerp introdu
ceert horizontale werking van het gelijk
heidsbeginsel in verband met de criteria 
geslacht, homofilie, huwelijkse staat of 
gezinsverantwoordelijkheid. Daarmee is 
een zeer vergaande stap gedaan en dit ter-
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wijl de regering tijdens de behandeling 
van de grondwetsherziening niet in staat 
(of bereid?) bleck relevante voorbeelden 
van mogelijke horizontale werking van 
grondrechten te geven. Het rapport ver
wijst weliswaar naar deze behandeling, 
doch een wat diepgaander confrontatie 
met de discussies inzake de grondwetsher
ziening zou niet hebben misstaan. Ver
lening van horizontale werking van grond
rechten, al dan niet via een wettelijke re
geling, is, ook blijkens de Straatsburgse 
jurisprudentie, zeer problematisch. De 
rcgering sprak zelf van epineuze maat
schappelijke vraagstukken. Het vooront
werp lost deze - ook volgens het rapport -
op weinig bevredigende wijze op. 

Terecht stelt het rapport dat het simpel
weg opleggen van het non-discriminatie
beginsel aan maatschappelijke organisaties 
niet aanvaardbaar is. Het stelt zich op 
het standpunt dat het algemeen opleggen 
van regels ter bestrijding van discriminatie 
betrekking moet hebben op zaken, waarin 

1 
n 
e 
h 
k 
n 
d 

g 
n 
d 
~ 

VI 

z 

c 



BOEKBESPREKiNG 

bet individu zelf geen keuze heeft gehad, 
zoals huidskleur en geslacht. Ook homo
fiele geaardheid op zich rekent het rapport 
daartoe. Overhcid en particuliere organi
saties zullen dczc kenmcrken dan ook niet 
als grond van ongelijke behandeling mo
gen bezigen. Anders ligt het waar het gaat 
om een homofiele lcvenswandel (het prak
tizeren van de gcaardheid) en huwelijkse 
staat. Het rapport wijst terzake wettelijke, 
horizontaal werkende regels af. De wet
gever zou aldus zijn hand overspelen. De 
pastor verdient terzake voorrang boven 
de politie. 
De afwijzing van wettelijke, horizontaal 
werkende voorschriften inzake homofiele 
levenswandel en huwelijkse staat acht ik 
juist. De vrijheid van de particuliere or
ganisaties op levensbcschouwelijke grand
slag wordt in de kern aangetast, indien 
deze niet meer bcvoegd zijn de in die or
ganisaties lcvende waarden (zoals de sa
cramentele huwelijksopvatting) ook in hun 
maatschappelijke activiteiten te realiseren 
en te beschermen. 

Tijdens de grondwetshcrziening stelde de 
regering zelf dat de vrijheid van godsdienst 
en levensovertuiging niet aileen inhoudt 
het rccht een bepaalde overtuiging te 
koesteren, doch tevens bet recht zich daar
naar te gedragen. De vrijheid van gods
dienst betekent - zo stelt het rapport dan 
ook terecht - niet alleen dat men de gods
dienst binnen de kerk of huiselijke kring 
bclijdt, doch tevens dat men deze uit
draagt in diverse maatschappelijke activi
teiten, zoals het onderwijs, de gezinsver
zorging en bejaardenzorg. De toelichting 
van het voorontwcrp op artikel 2, onder a 
(biz. 69, 70) wordt dan ook terecht be
streden, waar zij artikel 2, onder a, zo 
eng interpreteert dat de godsdienstvrijheid 
gereduceerd wordt tot een prive of bin
nenmuurse aangelegenheid. Het rapport 
doet echter geen concrete voorstellen tot 
wijziging van artikel 2 onder a. Zie ik bet 
wei, dan zou bet voorontwerp reeds aan
zienlijk aanvaardbaarder zijn, indien dit 
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onderdeel zou luiden: 'a. op voorzieningen 
en activiteiten van godsdienstige aard 
dan wel daaruit voortvloeiende enz.'. Al
dus zou de wettekst zelf vastleggen dat 
godsdienstige voorzieningen en activitei
ten niet beperkt (hoeven te) zijn tot prive
of gemeenschappelijk gebied. 
lnzake dit punt had het rapport naar mijn 
oordeel nog een belangrijk element kun
nen vcrmelden. Anders dan de staat vor
men de particuliere organisaties op levens
beschouwelijke grondslag geen dwang
verbanden, noch zijn zij in het algemeen 
monopolistisch van karakter. Degene die 
zich in zijn levenspraktijk niet wenst te 
richten naar de doelstelling en de feitelijke 
werkzaamheden van een particuliere orga
nisatie is in beginsel vrij te opteren voor 
een werkkring bij of onderwijs aan een in
stelling die hem geen belemmeringen van 
godsdienstige of ethische aard in de weg 
legt. 
Ook had sterker bezwaar moeten wor
den gemaakt tegen het naar mijn oordeel 
extreem individualistische karakter van 
het voorontwerp. Het laat de waarde van 
privc-opvattingen en praktijken inzake 
huwelijk, gezin en sexualiteit nagenoeg 
volledig prevaleren boven de waarde van 
binnen maatschappelijke verbanden be
staande normpatronen. Niet ten onrechte 
wordt de laatste jaren geklaagd over de 
toenemende atomisering van de samen
leving, die een grote bedreiging vormt 
voor het maatschappelijke en het staats
leven. Het voorontwerp draagt aan deze 
atomisering bij door in te breken in in 
maatschappelijke organisaties levende 
normen, die daar als een goed worden be
schouwd. Dit leidt haast onontkoombaar 
tot hun ondergang met aile gevolgen voor 
de maatschappelijke stabiliteit van dien. 

Van groot belang voor de praktische so
ciaal-economische politick is bet stand
punt van het rapport dat bet voorontwerp 
de huwelijkse staat en de gezinsverant
woordelijkheid ten onrechte over een kam 
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scheert. Terecht wijst het rapport erop 
dat personen die anderen te onderhouden 
hebben anders moeten kunnen worden be
handeld dan personen bij wie dit niet het 
geval is. Dit geldt zowel voor de sfeer 
van de belastingheffing als voor die van 
de sociale zekerheid en de toewijzing van 
woonruimte. Doch ook particuliere instel
lingen moeten - zo stelt het rapport- on
derscheid kunnen maken op basis van 
iemands verantwoordelijkheid voor aileen 
zichzelf dan wel mede voor anderen. Het 
rapport had dcze m.i. juiste stellingname 
kunnen onderstrepen door te wijzen op 
de ook buiten het CDA weer oplevende 
gedachte van 'privatisering' en onderfinge 
solidariteit. 

Opvallend weinig aandacht wijdt het rap
port aan de samenstelling van de com
missie voor gelijke behandeling. Het rap
port stelt slechts dat de commissie - naast 
de in het voorontwerp voorgestelde eman
cipatiedeskundigen - tenminste ook de 
beschikking zou dienen te hebben over 
juridische deskundigheid en verstand en 
inlevingsvermogen met betrekking tot de 
levensbeschouwelijke verscheidenheid in 
ons land. Op zich kan met deze uitbrei
ding worden ingestemd. Maar zou het niet 
voor de hand hebben gelegen zich af te 
vragen wat emancipatie is en wie (dus) 
emancipatiedeskundigen zijn? Betekent 
het zijn van emancipatiedeskundige dat 
men de doelstellingen van het voorontwerp 
onderschrijft? Zo ja, dan staat welhaast 
bij voorbaat vast welk oordeel de com
missie over bepaalde handelwijzen van 
particulieren en maatschappelijke organi
saties zal geven! 
Ook had naar mijn oordeel moeten wor
den ingegaan op de bevoegdheden van de 
commissie ex de artikelen 57 e.v. Deze 
gaan ver en zijn vergelijkbaar met die van 
bijv. de ombudsman. Ik koester daartegen 
bepaald bezwaar uit het oogpunt van de 
bescherming van de privacy. ledere Ne
derlander kan worden blootgesteld aan 
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de snuffelwoede van de commissie, waar
van de !eden volgens een aanzienlijk lich
tere procedure worden benoemd dan de 
genoemde ombudsman en die aan nage
noeg geen enkele kwalificatie behoeven te 
voldoen. Langzaam maar zeker dreigt ons 
land te worden bedeeld met ambten die 
alles wat zij van de burger willen weten 
te weten mogen komen: de ombudsman, 
de volgens de nieuwe Grondwet aanzien
lijk eenvoudiger in te stcllen enquetecom
missies en nu dan de commissie gelijke 
behandeling. 
Evenmin gaat het rapport in op de relatie 
tussen de commissie en de rechterlijke 
macht. Beziet men de jurisprudentie van 
de Hoge Raad, dan luidt de conclusie dat 
deze zeer terughoudend is bij de aanname 
van discriminatie. Hoe nu als de commis
sie daartoe snel geneigd zal zijn? Zal de 
rechter de commissie dan gaan volgen 
om zelf niet in diskrediet te raken of 
houdt hij aan zijn jurisprudentie vast, 
daarmee de commissie degraderend tot 
een wassen neus? 

Het is jammer dat het rapport, dat naar 
mijn gevoelen wat al te vriendelijk is ge
steld, niet ingaat op de aperte nonsens die 
hier en daar in de Memorie van Toelich
ting te berde wordt gebracht (de lang niet 
altijd zuivere wetteksten laat ik maar 
buiten beschouwing). Zo stelt de Memorie 
van Toelichting op biz. 51 dat het grond
wettelijke verbod van discriminatie is ge
baseerd op de gedachte dat eigenschappen 
en kenmerken van mensen zoals geslacht, 
homofilie, ras of godsdienst in beginsel 
irrelevant zijn in het maatschappelijk ver
keer. Daar hoor je van op! Geslacht en 
godsdienst- om daarbij te blijven- irrele
vant in het maatschappelijk verkeer! Be
doeld zal zijn de stelling dat men daaraan 
in het rechtsverkeer geen of slechts be
perkte gevolgen wil verbinden. Merkwaar
dig is ook de passage op biz. 51 van de 
Memorie, waar - op zich terecht- wordt 
opgemerkt dat het kan voorkomen dat 
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buitenlandse rcchtsstelsels of diepgewor
telde cultuurpatronen bepaalde beroepen 
aileen toegankelijk maken voor mannen 
of vrouwen (en men zou kunnen toevoe
gcn: heterofielen, gehuwden enz.). Er 
kan volgens het voorontwerp in dergelijke 
gevailen sprake zijn van een rechtvaardi
gingsgrond voor onderscheid op grond van 
gcslacht. Het voorontwerp maakt echter 
niet duidelijk waarom buitenlandse (nogal 
eens religieus belnvloede) rechtsstelsels en 
curtuurpatronen wei een rechtvaardigings
grond kunnen opleveren, terwijl Neder
landse diepgewortelde cultuurpatronen 
(katholicisme, protestantisme) dit niet 
kunnen doen. 

Als het aan mij had gelegen, zou het voor
ontwerp steviger zijn aangcvailen dan het 
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onderhavige rapport heeft gedaan. Niette
min kan ik met de conclusies ervan gro
tendeels instemmen. 
Niet aileen voor een partij als het CDA. 
doch m.i. voor elke andere politieke partij 
die het bestaan van organisaties op Ievens
beschouwelijke grondslag, met een eigen, 
intern normenstelsel aanvaardt, moet het 
voorontwerp onaanvaardbaar zijn. Het 
kan het beste in de prullemand verdwij
nen. Hoe drie CDA-'bewindspersonen' dit 
voorontwerp voor hun rekening hebben 
wiilen nemen is mij overigens een raadsel. 

2 maart 1982 
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door dr. ir. W. F. Schut 

De ruimte en wij, wij en de ruimte. Politieke keuzen 
in de ruimtelijke ordening. Rapport van een commissie 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. 
Den Haag, 1981; prijs f 10,-. 

Dit rapport wordt besproken door dr. ir. W. F. Schut, 
directeur van Stad en Landschap BV te Rotterdam. 

Politieke keuzen 1n de ruimtelijke 
ordening 

Ret moet je maar zijn toevertrouwd, als commissie een herkenbaar CDA-geluid over 
de ruimtelijke ordening te Iaten horen. In een land, waar ruimtelijke ordening alge
meen geaccepteerd is en waarin brede overeenstemming bestaat over de meeste doel
einden en methoden. Maar waar intussen ook algemene twijfel heerst over het 
werkelijke resultaat. 

Welnu, de overeenstemming is mooi mee
genomen geweest in de praktische politick, 
maar ze maakt de verantwoording van 
eigen opvatting niet overbodig, integen
deel. En de twijfel, die wij ook kennen, 
maakt bezinning over het 'hoe verder?' 
extra actueel. 
Daarom hulde aan de commissie-Rijnders, 
die zich heeft ingespannen voor een resul
taat dat respect afdwingt: 'De ruimte en 
wij, wij en de ruimte'. Onlangs heeft het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA 
een studieconferentie aan dit rapport ge
wijd. In het vervolg van deze boekbespre
king wordt een enkele maal op het vele 
zinnige, daar gezegd, teruggegrepen. 

Het rapport 
Hoofdstuk I stapt aanstonds het terrein 
van de huidige ruimtelijke problemen 
binnen. Onder het hoofd 'Problemen van 
de vooruitgang' gaat het kort in op de ont
wikkelingen sinds de Tweede Wereldoor
log, de ruimtelijke ontwikkeling en het 
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ruimtelijk beleid. Daarna schetst het een 
beeld van de toekomst, waarna de 'centra
le vragen' van het rapport volgen: 
'-Welke doelstellingen moeten in de ko
mende jaren in het ruimtelijk beleid wor
den gehanteerd ten einde een evenwichtige 
ruimtelijke ontwikkeling van ons land te 
bereiken? 
- Bieden de huidige bcsluitvormingspro
cedures en het bestaande instrumentarium 
in de ruimtelijke ordening voldoende aan
knopingspunten om de verwezenlijking 
van de ruimtelijke doelstellingen veilig te 
stellen? Welke veranderingen in besluit
vormingsprocedures en instrumentarium 
moeten zo nodig worden bewerkstelligd?' 
Afgezien van enig bezwaar tegen de kwali
ficatie 'centrale vragen', meen ik dat de 
eerste vraag vooruitgrijpt op het eigen 
antwoord. Blijkens het vervolg (p. 18 en 
21) gaat het om 'evenwichtige afweging' 
en dat is wat anders dan evenwichtige 
ruimtelijke ontwikkeling. 
Dit is geen woordenspel, maar raakt een 
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wezenlijk bestanddeel van het rapport, 
zoals in het volgende naar voren komt. 

Hoofdstuk Il heet Visie op de ruimtelijke 
ordening. Als elementen in het begrip 
worden getoond de afwegings- en coordi
natiefunctie (en dat gaat dan over maat
schappelijkc activiteiten in hun ruimtelijke 
betekenis, alsmede over waarden van het 
fysieke milieu), de noodzaak van een 
conceptie (om te kunnen afwegen en coor
dineren), een politieke keuze, en verwezen
lijking van de ruimtelijke plannen. 
Vervolgens stalt het rapport als christen
democratische uitgangspunten van de 
ruimtelijke ordening uit: rentmeesterschap 
en solidariteit, verantwoordelijkheidsver
deling en gerechtighcid. Alvorcns hier een 
kritische kanttckening te maken enkele 
treffende uitspraken: 
p. 19: 'de opdracht van het actieve rent
meesterschap stelt niet de mens centraal, 
maar stelt de mens als creatuur centraal 
en ziet dus de mens als deel van de schep
ping.' 
p. 20: ' ... mensen of groepen moeten zich 
kunnen ontplooien, dat is toekomen aan 
hun bestemming. Dat vergt van ons soli
dariteit, in het bijzonder met de meest 
kwetsbaren in onze samenleving.' 
p. 21: 'Wij menen dat de ruimtelijke orde
ning in de zin van bet afwegen en het doen 
van politieke keuzen niet kan worden 
overgelaten aan individuele leden van de 
samenleving of groepen uit die samenle
ving, die de directe beschikkingsmacht 
over de ruimtc (grond) hebben. Daarmee 
kan in onvoldoende mate worden gewaar
borgd dat een afweging gericht op de nor
men van rentmeesterschap en solidariteit 
zal plaatsvinden. De afweging en de daar
uit voortvloeiende keuzen dragen onzes 
inziens een bij uitstek publiek karakter. 
De verantwoordelijkheid voor die afwe
ging en keuze is dan ook terecht bij de 
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overheid gelegd 1 en omgeven met gewaar
borgde procedures van inspraak en rechts
bescherming. 
Essentieel voor de overheidsopvatting van 
het CDA is dat de mogelijkheid wordt 
gewaarborgd voor het dragen van eigen 
verantwoordelijkheid van individuen en 
maatschappelijke groeperingen. Het gaat 
er ons daarbij om hoe, wanneer en waar 
de overheid optreedt. Zijn voldoende 
voorwaarden vervuld om mensen tot hun 
recht te Iaten komen? Worden mensen in 
hun voile verantwoordelijkheid gesteld 
zorg voor elkaar te dragen, solidair te zijn, 
zorg te dragen voor de eigen woon- en 
werkomgeving? Zijn we in de gelegenheid 
elkaars 'genoten' te zijn (landgenoten, 
dorpsgenoten, echtgenoten etc.)?' 

Met zulke inzichten helpen wij elkaar 
binnen en buiten de partij wezenlijk ver
der. Maar nu de kritische kanttekening. 
Het verstrekken van deze waardevolle en 
veelszins richtinggevende uitgangspunten 
leidt in het vervolg van het rapport tot 
tal van moedige keuzen, die merendeels 
best aannemelijk zijn. Zij komen daarbij 
tcgemoet aan de terecht vaak gehoorde 
klacht bij politieke beschouwingen, dat er 
z6 veel wenselijks wordt ten beste gegeven, 
dat er gek6zen zal moeten worden, maar 
dat dat nu juist wordt nagelaten. 
De voorgestelde keuzen zouden evenwel 
moeten zijn voorafgegaan door de eerder 
al noodzakelijk geachte conceptie. En 
daarvan vindt men in het rapport geen 
samenhangende schets. Hier ook heeft 
prof. Nijkamp in zijn inleiding een gemis 
gevoeld. Hij vroeg om een centrale leid
raad, een dynamische en appellerende be
nadering; met een minder statische ver
deling van taken tussen overheid en sa
menleving. Aan het slot van deze bespre
king kom ik op dit aangelegen punt nog 
terug. 

1 In dit rapport worden onder hct bcgrip ovcrheid mede verstaan de vertegenwoordigende 
organen. 
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Het rapport wordt nu heel praktisch en 
veelszins effectief. 
Hoofdstuk Ill beschrijft een aantal sleutel
vraagstukken van algemene aard, aange
vuld met het specifieke onderwerp Inpol
dering Markerwaard. Dat laatste Ievert 
echter een patstelling op. 
Hoofdstuk IV gaat na, hoe de relatie ligt 
van de facet-bezigheid ruimtelijke orde
ning tot de sector-activiteiten volkshuis
vesting, milieu, landbouw, natuur- en 
landschapsbehoud, openluchtrecreatie, 
regionaal economisch beleid, en andere 
beleidsterreinen. 
Hoofdstuk V besteedt kort aandacht aan 
ruimtelijke ordening in internationaal 
verband. Maar dan komt de 'psalm 119' 
van het rapport, hoofdstuk VI, een lange 
behandeling van de 'vreugde der wet', te 
weten Besluitvorming en instrumentarium 
in de ruimtelijke ordening. 
Hoofdstuk Vll bevat een Slotbeschou
wing, terwijl een Samenvatting dit 125 
pagina-grote werkstuk afsluit. Toch zijn 
dan de verdiensten ervan nog niet uitge
put: nuttige bijlagen en een verklarende 
lijst van afkortingen vormen een prijzens
waardige toegift. 

Onbetwist en aangevochten 
De studieconferentie van beperkte duur 
over een zo breed onderwerp kon vanzelf
sprekend slechts bij een klein aantal con
clusies van de commissie stilstaan. Maar 
op een 15-tal belangrijke punten ging 
men wei in. 
Daarbij ontmoette weinig weerstand de 
afwijzing van een afzonderlijk procedureel 
kader voor de milieu-effect-rapportage bij 
ruimtelijke plannen. En ook de voorstel
len voor een betere besluitvorming via 
projectbeslissingen vonden bijval; daarin 
kan een betere afstemming ontstaan tus
sen de drie sporen van facet (ruimtelijke 
ordening), sector (bijv. volkshuisvesting 
of infrastructuur) en financiering. Dit 
laatste spoor was een, eveneens onweer
sproken, toevoeging door de commissie 
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aan het bekende tweesporensysteem. 
Aangevochten daarentegen werd bijv., dat 
het rapport volstaat met behandeling van 
sleutelvraagstukken aan de hand van de 
vijf hoofdthema's: stedelijk inrichtingsbe
leid, groeikernen en -steden, mobiliteit en 
vervoer, landelijk inrichtingsbeleid, als
mede spreidingsbeleid en regionaal so
ciaal-economisch beleid. Waarom niet ook 
de thema's electronica, industriele innova
tie, korte en lange termijn in de beschou
wing betrokken? 
AI moet de discussie doorgaan, intussen 
kan raadpleging van het rapport aan 
velen in de provinciale of gemeentelijke 
politiek een goede orientatie bieden bij de 
aanpak van ruimtelijke vraagstukken. Dit 
bedoelde de commissie ook uitdrukkelijk. 
M.i. mag ze haar moeite zeker beloond 
zien door veelvuldige naslag, want ze heeft 
vele actuele problemen belicht op rich
tinggevende wijze. Ook heeft ze bruikbare 
ideeen geopperd voor betere procedures, 
die lang niet alle wetswijziging behoeven 
en zich soms uitstekend lenen voor be
proeving in de huidige praktijk. 

Wij en de veranderende ruimte, 
de ruimte en wij, ook veranderend 
De voorzitter van de commissie wees bij 
de start van de conferentie op de wense
lijkheid en dringendheid van 'kiezen, be
sluiten en doen'. Want van de ruimtelijke 
ordening werd en wordt vee] verwacht. 
Het rapport vermeldt echter, dat ondanks 
de algemene instemming gedurende twin
tig jaren met het ruimtelijk beleid in ons 
land, er van dat beleid soms bitter weinig 
terecht lijkt te komen. Op pag. 72/73 
worden als twee hoofdoorzaken genoemd: 
- binnen het veld van de ruimtelijke orde
ning zelf de spanning tussen gedecentrali
seerd ruimtelijk beleid en veelal centraal 
gevoerd sectorbeleid, alsmede het ontbre
ken van een formele hierarchie van ruim
telijke plannen; 
- de totale organisatie van de overheid, 
als niet meer toegesneden op het taken-
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pakket. 
Het rapport besteedt dan aandacht aan 
beide oorzaken en doet behartenswaardige 
aanbevelingen. Die aanbevclingen raken 
het ruimtelijk bestuursrecht en het organi
satorische kader. 
Van groot belang zal zijn te streven naar 
een zo groot mogelijke flexibilitcit, het
geen in de discussie ook a! naar voren 
kwam. Het samenspel van facet, sector en 
geld ten aanzien van concrete projecten 
vereist inderdaad zeker een combinatie 
van flexibiliteit resp. zorgvuldigheid en 
actualiteit. Een zodanig beleid kan een 
merkbare verbetering betekenen ten op
zichte van de krakkemikkige hedendaagse 
gang van zaken met eindeloze reeksen 
steeds nieuwe toestanden. 
Maar toch blijft de beheersbaarheid van 
het ruimtelijk gcbeuren betrekkelijk. Als 
op pag. 14 aan de sterke economische 
groei grote invloed op leefmilieu en ruim
telijke structuur van ons land in de afge
lopen decennia wordt toegekend, dan ligt 
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in een dergelijke constatering het signaal 
voor niet te hoge verwachtingen, ondanks 
noodzakelijke verbeteringen. Wij hebben 
niet aileen te maken met een veranderende 
ruimte, maar doordat wij noch de loop 
van de bevolking, noch de technologic, 
noch het economisch getij in de hand heb
ben, zijn wijzelf dermate onvoorspelbaar 
aan verandering onderhevig, dat het een 
gang van vallen en opstaan zal blijven. 
En daarom zo soepel mogelijk. Dat voor 
ogen houdende en met die strekking in
begrepen sluit ik mij gaarne aan bij de 
wens van Nijkamp naar een centrale 
leidraad, een dynamische en appellerende 
benadering; met een minder statische ver
deling van taken tussen overheid en sa
menleving. 
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door dr. A. Veerman 

Dr. B. Goudzwaard: Genoodzaakt goed te wezen. 
Uitg. J. H. Kok, Kampen, 1981; prijs f 12,50. 

Dit hoek wordt besproken door dr. A. Veerman, tot 
juni 1981 lid van de CDA Tweede Kamerfractie. 

T och geen recensie? 

Voor mij ligt een boekje (goed honderd pagina's) waarmee ik eigenlijk niet goed 
raad weet. Het is het jongste produkt van professor Goudzwaards streven, ons een 
beeld te schetsen van de tijd waarin we Ieven, ons te wijzen op onze verantwoorde
lijkheid, maar tevens op onze hoop: 'christelijke hoop in een bezeten wcreld' is de 
ondertitel. 

Maar mijn moeilijkheid is nu, dat ik bij 
het lezen nogal eens meen, dat het verhaal 
niet helemaal klopt. Ik zou daarom het 
boekje aan de redactie terug kunnen stu
ren als mijn reactie op hun verzoek kun
nen geven, dat men maar een ander moet 
vragen voor een bespreking; maar dat is 
mij te goedkoop. lk meen ook, dat het en 
tegenover de redactie en tegenover mijn 
oud-collega Goudzwaard netter en eer
lijker is, de lezer maar deelgenoot te rna
ken van mijn moeiten. 

Om bij het begin - nog voor het eigenlijke 
verhaal- te beginnen: in een eerste hoofd
stuk geeft Goudzwaard aan, voor wie hij 
vooral dit boekje geschreven heeft en 
waarom. Het is de grote verdeeldheid van 
de christenheid (uiteraard denkt hij met 
name aan ons land), die hem benauwt. 
Daarmee begint hij en eindigt hij ook. 
'Daarom zou ik aan de kerkelijke gemeen
ten in ons land willen vragen, dat het 
zware gewicht onder onze eigen kerkvloe
ren - onze diepe onderlinge practische 
verdeeldheid - als een schuldenlast zicht
baar wordt.' Het is een oproep tot wezen
lijke bekering, een verandering van het 
hart. Ik ben overtuigd, dat Goudzwaard 
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deze woorden echt meent, dat ze hem zelfs 
uit het hart gegrepen zijn, zoals trouwens 
heel het boekje. Maar de vraag rijst
vooral na lezing van dit boekje- of deze 
oproep nu werkelijk past bij een boek, dat 
zoveel vragen oproept. Zulk een oproep, 
die toch nimmer aileen maar een literaire 
vorm mag zijn, kan aileen maar gedaan 
worden vanuit het besef van een grate ge
zamenlijke schuld, en daarom alleen in 
een enorme bescheidenheid. Dat is, dunkt 
mij, niet een typerende kant van het 
boekje. 

Daarom nu iets over het boek zelf. Het is 
in hoofdzaak een cultuurhistorische ver
kenning van deze tijd, die- zegt de auteur 
- gekenmerkt wordt door 'de ontzaglijke 
moeiten in de samenleving van nu waarin 
wij met elkaar zijn komen te verkeren'. 
Moeiten en problemen, die ons kennelijk 
boven het hoofd groeien. Wat is daarvan 
de oorzaak? 'Zou dat geen nauw verband 
kunnen houden met de eigen wegen, die 
de westerse samenleving, met haar chris
tenheid incluis, al reeds lange tijd gelcden 
is ingeslagen - wegen los van God en van 
zijn Thora, die dan nu ook blijken dood
lopende wegen te zijn.' De mensen hebben 
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zich doeleinden gckozen en daaraan ab
solute zin toegekend, zodat zij ten voile 
(of voorlopig misschien nog ten dele) uit
gegroeid zijn tot ideologieen. Een ideolo
gic, dat is naar de- niet zo ongewone
formulering van Goudzwaard 'een heel 
stelsel van waarden, opvattingen, motieven 
en normcn, dat als instrument mag en 
moet worden aangediend om een alles 
overheersend practisch doel te verwezen
lijken'. Die ideologieen betekenen een 
afval van God; zij zijn ons tot afgoden 
geworden. Die ons overheersen, maar te
vens als het er op aan komt verraden. Dat 
is hct wezen van de ellende, waarin wij 
zitten. 
Wanneer de schrijver dit gaat uitwerken 
en de vraag beantwoordt (ik citeer nu 
maar een eind) door welke grote doelen 
mensen van onze tijd (waaronder wellicht 
wijzelf) zich Iaten inspireren en waarvoor 
zij zich restloos inzetten - doelen, die 
voor hen zelfs kunnen samenvallen met de 
zin van hun Ieven - dan zijn het er waar
schijnlijk vier: 
1) de wil tot overleven met je eigen volk 
of groep; bet behoud van je eigen duur
bevochten vrijheid of identiteit; 
2) de strijd tegen aile personen en mach
ten, die anderen en jezelf uitbuiten en 
onderdrukken, en voor de komst van een 
betere samenleving; 
3) het behoud van je eigen geluk of wel
vaart, en de wil er ook materieel op voor
uit te gaan; 
4) het Ieven in een gewaarborgde veilig
heid: de bescherming van jezelf, je kinde
ren en je medemensen tegen mogelijke 
aanvallen van buiten af. 
(Hiermee eindig ik het citaat; de volgorde 
is iets gewijzigd.) 
Natuurlijk zijn deze doeleinden op zichzelf 
niet door en door slecht of ongeoorloofd; 
maar ze worden tot ideologieen op het 
moment dat die gekozen doelen restloos 
gaan bepalen, wat wel of niet zal worden 
gedaan. Wanneer ook de gekozen mid
delen vanuit dat doel en van daaruit aileen 
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worden bepaald. En wanneer ook de nor
men en waarden tot instrumenten ter be
reiking van dat allesbeheersende doel 
worden omgebogen. Zo ziet men dus in 
de verdere uiteenzetting de pervertering 
van deze vier doeleinden tot een volks
ideologie, een revolutie-ideologie, een wel
vaartsideologie en een veiligheidsideologie. 
In de verdere paragrafen schetst bet boekje 
dan waarom en in hoeverre deze doel
einden tot ideologieen zijn verworden. 
Hij kiest ook voorbeelden, met name van 
volgroeide ideologieen. Van de volksideo
logie is het duidelijke voorbeeld de apart
heidspolitiek van Zuid-Afrika, van de re
volutie-ideologie bet Russische communis
me. Voor de welvaartsideologie en de vei
ligheidsideologie wijst hij op ontwikke
lingen in de Westerse wereld - al moeten 
we niet menen dat bet gevaar van de twee 
eerstgenoemde ideologieen zomaar onze 
deur voorbij gaat. 

De uiteenzettingen van de schrijver - hoe 
knap en erudiet ze vaak ook zijn- lijken 
hier en daar toch ook nogal willekeurig, 
maar daarover is vaak nauwelijks discussie 
mogelijk. Er is immers maar een stap tus
sen een geoorloofde doelstelling en een 
onaanvaardbare, gevaarlijke ideologic. 
En er zijn ook onvolgroeide ideologieen, 
ideologieen in ontwikkeling. Zo kom je 
er altijd wel uit. Maar (belangrijke vraag) 
hoe komt de auteur dan aan vier? Ik kan 
mij namelijk wei indenken, dat de genoem
de vier doeleinden en de gedachtenwereld, 
die daaraan ten grondslag ligt, zich tot 
ideologic ontwikkelen. Maar ik kan mij 
nog wel gedachtengoed onder ons voor
stellen, dat zich tot ideologic ontwikkelen 
kan. Ik denk bijv. aan momenten in het 
zeer rechts orthodoxe protestantisme, die 
soms ideologische trekken vertonen. Wel
licht zal een rooms-katholiek lezer denken 
aan verabsoluteringen in zijn kring, waar
van men hetzelfde zou kunnen zeggen. Ik 
vraag mij zelfs af, of men bepaalde delen 
van de bijbelse boodschap niet op zulk 
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een verabsoluterende wijze kan gebruiken 
('een papieren paus' zei men immers wel) 
dat soms vrees voor ideologisering kan 
ontstaan. Waarom dus vier, was mijn 
vraag. 
Het antwoord komt op pag. 84 en 85. 
Daar herinnert de schrijver aan het 
apocalyptische visioen uit Openbaringen 
6, het visioen van de vier paarden. Zij 
wijzen naar het gevoelen van Goudzwaard 
elk kennelijk naar een ideologie, een af
god. Zelfs de kleur van de vier paarden is 
blijkbaar niet zonder zin. De volksideolo
gie, met haar doelstelling van het behoud 
en de uitbouw van aardse macht als be
slissend oogmerk, met als instrumenten 
zowel de kerkelijke als de wereldlijke 
macht, vindt haar duidelijkste verpersoon
lijking in keizer Constantijn, in wie troon 
en altaar samenkomen. Hij liet zich aan 
het einde van zijn Ieven in het wit dopen; 
het witte paard trekt uit. En het rode 
paard verzinnebeeldt de revolutie-ideolo
gie, die zich een weg baant door stromen 
van bloed. Van de veiligheidsideologie 
wordt gezegd, dat zij valer en onverbidde
lijker is dan aile vorige: het vale paard. 
Aileen het zwart van het derde paard 
keert in de beschouwingen niet terug. 
Men begrijpt nu wellicht mijn moeite met 
het boekje als geheel, waarvoor geldt dat 
het vanuit dit visioen en daar naartoe is 
geschreven. lk heber altijd grate moeite 
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mee, wanneer iemand de Openbaring uit 
de Heilige Schrift zo exact weet te duiden 
of wanneer hij omgekeerd de tijd waarin 
wij Ieven zo precies weet te duiden aan de 
hand van dit bijbelboek. Ik heb een grate 
schroom tegenover dit bijbelgedeelte en 
ik heb wei eens gelezen dat ik daarbij in 
redelijk goed gezelschap verkeer, namelijk 
dat van Johannes Calvijn. 

Goudzwaard heeft onze groepering op 
verdienstelijke wijze gediend met vele pu
blikaties. Met die gedachte in het hoofd 
ben ik dit boekje gaan lezen. Maar bij die 
lectuur rees al snel de vraag bij mij: waar 
wil de schrijver tach wei heen? Tenslotte 
bleek, wat het centrale punt van zijn ge
dachtenwereld is. Nu, aan het einde van 
mijn lectuur van dit boekje is mijn conclu
sie, dat mijn geloof niet op deze wijze 
functioneert. lk begrijp, dat dit bij Goud
zwaard heel anders is en ga daar liefst 
stilzwijgend aan voorbij, niet met een 
goedkope tolerantie van 'jeder nach seiner 
Fa<;on', maar met een grote verbazing, 
hoe dit kan, en dan ook met een grote 
terughoudendheid. Daarom is dit mis
schien nauwelijks een recensie. 
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De Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking van het 
CDA heeft een notitie opgesteld over het in deze 
kabinetsperiode te voeren beleid op het terrein van de 
ontwikkelingssamenwerking. De redactie neemt deze 
notitie gaarne op in de rubriek Documentatie, omdat 
hierin een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de 
discussie in onze kring over de hoofdlijnen van het 
beleid terzake de ontwikkelingssamenwerking. 

Realisme en creativiteit*) 

Voorwoord 
Ontwikkelingssamenwerking is een hoofd
thema geweest in het programma waar
mee het CDA de verkiezingen van 1981 
is ingegaan, en in die campagne heeft dit 
thema sterk doorgeklonken. Het CDA 
heeft vastgehouden aan het uitgangspunt 
dat zij die part noch deel hebben aan onze 
welvaart, niet het kind van de rekening 
moeten worden, ook niet nu diezelfde 
welvaart de rekening aan ons presenteert. 
In die lijn ook is ervan uitgegaan dat bij 
de kabinetsformatie de post voor ontwik
kelingssamenwcrking aan een christen
democraat zou worden toegewezen. 
Vanuit dit gegeven heeft de Kerngroep 
Ontwikkelingssamenwerking van het CDA 
zichzelf als het ware uitgenodigd om, met 
het vcrkiezingsprogramma als uitgangs
punt, een tour d'horizon te maken van de 
actuele problematiek rond de ontwikke
lingssamenwerking, cen aantal knelpunten 
aan te geven en misschien ook enkele 
perspectieven te openen. Die zelfroeping 
was minder ingegeven door de overtuiging 

dat de toekomstige CDA-bewindsman 
daarom zat te springen, als wel door de 
wetenschap dat andere groeperingen
soms zelfs met een geringere affiniteit tot 
de gedachte van internationale solidari
teit - zeer gedetailleerde plannen voorbe
reidden voor de komende regeerperiode. 
Bovendien hebben vier jaren christen
democratisch beleid veel opgeleverd, 
maar zijn niet voldoende geweest om in
houd te geven aan een aantal van de richt
lijnen en idealen die voorop stonden toen 
minister De Koning op het departement 
kwam. 
Deze christen-democratische bewindsman 
stand bij zijn aantreden voor de opgave 
een aantal veranderingen aan te brengen 
in het beleid van zijn voorganger, dat met 
zoveel inspiratie maar ook met verbaal 
geweld was gebracht. Deze veranderingen 
betroffen met name de volgende punten. 
a. Het verbale moest waargemaakt wor
den. Minister De Koning zou later, zonder 
zich af te zetten tegen zijn voorganger, 
kunnen constateren, dat zoveel wat in een 

''' Deze notitic is opgesteld door de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking van het CDA o.l.v. 
mr. J. J. A. M. van Gennip. Het is ecn advies aan het partijbestuur van het CDA. De Kern
groep heeft zich ten behoeve van deze notitie Iaten adviseren door een aantal externe deskundi
gen. De volgende !eden van de Kerngroep en cxterne deskundigen hebben medewerking 
verlecnd aan hct opstellen van de notitie: mevr. B. F. Bos-Beernink; mr. J. S. L. Gualtherie van 
Weezel; dr. F. J. van Hoek; mr. A. B. Hoytink; dr. Th. G. J. Kerstiens; drs. A. E. M. van 
Niekerk; drs. W. J. Po!man; mevr. dr. J. Prick; J. de Roos; drs. H. Borstlap; prof. dr. G. A. de 
Bruyne; prof. dr. L. B. M. Mennes; drs. F. de Haan; prof. dr. J. G. M. Hilhorst; 
ir. A. P. J. M. Oomen. 
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eerdere periode was gevat in woorden 
('hulp aan de allerarmsten', 'het aanpak
ken van de structuren', 'gelijkgezind~n
beleid') door een kloof gescheiden was van 
de praktijk inzake bijvoorbeeld de beste
ding van de ontwikkelingshulpgelden, om 
niet te spreken van de effectiviteit. Opge
jaagde bestedingsdwang had daarbij ge
dreigd de kwaliteit, en minstens de zorg
vuldigheid, ernstig te schaden. We heb
ben gezien dat in deze vier jaren de kwali
tcit van de hulp veel aandacht heeft ge
kregen bij de beleidsombuigingen, middels 
nieuwe controletechnieken. middels reor
ganisatie en vooral dankzij een niet afla
tende aandacht van de minister voor de 
praktijk der dingen. Hct feit dat Neder
land het gegeven woord ten opzichte van 
de Derde Wereld terzake van beleid en 
hulp, ook in deze verkiezingscampagne, 
gestand kon doen, is mede te danken aan 
de constatering dat de kwaliteitsverbete
ring van de hulp aandacht kreeg. 

b. Een ander punt was de herkenbaar
heid. Met de organisatie van de zestiger 
jaren, met de voortgezette polarisatiepro
blematiek (zeker in de beginperiode), en 
met zijn voorkeur voor actiegroepen dreig
de min:ster Pronk (hoezccr het belang van 
ontwikkelingssamenwerking ook bij hem 
voorop stond) niet alleen een belangrijk 
gedeelte van het CDA van zich te ver
vreemden, maar ook een belangrijk ge
deelte van het Nederlandse volk dat de 
gedachte van de internationale ontwikke
lingssamenwerking een warm hart toe
draagt: goedwillende maar niet geradicali
seerde mensen; mensen die in hun eigen 
Ieven het oude zendings- en missie-ideaal 
dikwijls doortrekken naar het idee van de 
internationale solidariteit. Zo kreeg de nu 
vertrokken minister te maken met een 
kloof tussen enerzijds de spraakmakende 
gemeente in de kringen van ontwikke
Jingssamenwerking en anderzijds de groe
peringen van wie hij het uiteindelijk moest 
hebben. Ret is zeker de vraag of het ge-
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Jukt is aan de herkenbaarheid van de hulp 
eenzelfde wending ten goede te geven als 
aan de kwaliteit; men kan het uiteinde
lijke resultaat alleen beoordelen naar het 
beginpunt. De persoon van de minister 
heeft zeker tot het behoud van sympathic 
voor de gedachte van de ontwikkelings
samenwerking bijgedragen en dit niette
genstaande het feit dat diezelfde spraak
makende gemeente buiten en binnen de 
kerken. tot zelfs binnen het departement, 
aanvankelijk een christen-democraat hct 
recht ontzegde om als erfgenaam op te 
treden van wat zij zagen als een beleid dat 
alleen in socialistische handen veilig zou 
zijn. 

c. Er was een derde vervreemdingsver
schijnsel, dat vier jaar geleden echter niet 
voldoende aandacht krceg. Dat was de 
verwijdering die zich terzake van het be
leid had voorgedaan tussen het Nederland
se standpunt en dat van de Europese Ge
meenschap, het voor de Derde Wereld 
minstens uit economisch oogpunt meest 
belangrijke blok. Ook hier constateerden 
velen dat Nederland als 'gidsland' toch 
wei het contact met hen die gegidst moes
ten worden verloren had, of- wat op het
zelfde neerkomt - dat velen geen behoefte 
hadden aan een Nederlandse gids. Indien 
gedurende de voorbije jaren niet alle aan
dacht is besteed aan een nieuwe Europese 
conceptie, dan is dat zeker om de simpele 
reden dat niet aile desiderata ook priori
teiten kunnen worden; er moet telkens 
weer een keuze worden gemaakt. Zo zijn 
er zowel vanuit de partij als vanuit het 
departement tijdens de afgelopen periode 
wellicht te weinig impulsen uitgegaan 
voor een nieuwe Europese aanzet, waarbij 
enerzijds niet een volledig zich confor
meren met de grootste gemene deler zou 
plaatsvinden en anderzijds Nederland 
wei duidelijk en op creatieve wijze in ge
sprek zou blijven met zijn partners. Dit 
wil niet zeggen dat het Nederlandse presi
diaat van de Ontwikkelings-Raad van de 
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Europese Gemeenschap zich niet in gun
stige zin onderscheidde van sommige an
dere aspecten van het Nederlandse voor
zitterschap. 

Het beleid voor de komende jaren zal 
vooral gekenmerkt moeten worden door 
realisme, door werkelijkheidszin. Vee! is 
in de steigers gezet. Vee! andere dingen 
staan nog op stapel. Na de bezielende 
woorden komt nu de beheersing van de 
techniek, het dagelijkse handwerk, het 
vakmanschap. Het ideaal van internatio
nalc solidariteit wordt op dit moment het 
best gediend met de dagelijkse inkleuring 
daarvan in meesterschap. Men kan einde
loos discussieren over de wenselijkheid 
van een andere internationale orde, over 
onze medeplichtigheid aan de structuren 
der uitbuiting. over totale verandering, 
ook bij het streven naar vrede en veilig
heid, en die discussies zijn belangrijk en 
zullen ook tot nieuw beleid moeten leiden. 
Maar de Derde Wereld is op dit moment 
het meest gebaat bij een krachtige en voor
al ook kundige inbreng van Nederland. 
Op grond van deze internationale positie 
en daarbovenuit nog op grond van ons 
aandeel in de internationale hulpverlening 
hebben we op tallozc plaatsen het recht 
verworven om mee te spreken. Op inter
nationaal niveau moet thans het beleid ter
zake van de kwaliteitsverbetering en het 
overbruggen van de kloof tussen woorden 
en de realiteit met kracht worden voort
gezet; maar de inspiratie mag in de ko
mende jaren niet slechts gemeten worden 
aan de slogans die opgevoerd worden in 
de onderhandelingsrondes, in de represen
taties bij internationale organen, Europees 
of daarbuiten. Het is ook en vooral de 
kwaliteit van de inbreng en van de repre
sentatie die zal tellen. Realiteitszin komt 
ook en op de eerste plaats van pas bij het 
inschatten van welke samenwerkingsver
banden werkelijk effectief zijn, welke stijl 
van onderhandelen, men zou bijna zeggen: 
welke vorm van diplomatic. Realiteitszin 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 3/82 

159 

is oak nodig bij het beantwoorden van de 
vraag wie de echte bondgenoten zijn. 
De lijn van de werkelijkheidszin moet 
worden doorgetrokken van ons optreden 
in internationaal verband naar de eigen 
Nederlandse samenleving. De verleiding 
(waaraan wij zo moeilijk kunnen weer
staan) om alleen voor eigen parochie te 
preken, om hen die het nog niet met ons 
eens zijn af te schrijven, om slechts gelijk
gezinden te zoeken, mag noch bij de keuze 
van onze internationale partners, noeh bij 
het toewijzen van subsidies in eigen land 
leidraad zijn. Hier hebben wij de opdracht 
om grote 'bekeerbare' groepen te infor
meren over de werkelijke effecten van 
onze jarenl:mg volgehouden inspanningen 
op het terrcin van de hulpverlening en het 
internationaal beleid en om de spannin
gen, tegenwerkingen en tegenslagen die 
daarbij optreden. Veel mensen zullen 
achter een voortzetting van deze CDA
prioriteit willen blijven staan als hun ver
trouwen versterkt wordt, wanneer ze ken
nis kunnen nemen van het feit dat er se
rieus en zorgvuldig gewerkt wordt. 

Hetzelfde realisme geldt ten aanzien van 
de keuze van Ianden. De Ianden die een 
schoonheidsprijs krijgen vanwege hun 
programma, of hun internationale stand
punt-bepaling of soms zelfs hun luidruch
tigheid, zijn niet de enige Ianden die mo
gen profiteren van onze hulp. Ook in Ian
den waarin overheden niet gestaag, van 
dag tot dag en stap voor stap, doorgaan 
met de dagelijkse praktijk van ontwikke
ling en vooruitgang, moeten groepen in 
die Ianden die dit wei beogen worden ge
steund. Het realisme zegt ons dat ontwik
kelingslanden er weinig voor kopen dat 
wij ons graag in een bepaald gezelschap 
bevinden of er graag in gezien worden; het 
gaat er veeleer om of onze aanwezigheid 
binnen dat gezelschap tot werkelijke za
ken leidt. 
Zaken hebben de ontwikkelingslanden 
intussen we! met Europa, en hopelijk in 
positieve zin. Zaken hebben ze ook aan de 
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heropgeleefde Oost-West-tegenstelling, en 
wel in negatieve zin. Ret realisme dat ons 
beleid in de komende jaren moet kenmer
ken, staat in spanningsverhouding tot de 
creativiteit. De Afghaanse ontgoocheling 
en de internationale conspiratie-theorie 
voor Centraal Amerika laten de meeste 
ontwikkelingslanden weinig illusies over 
de bedoelingen van een der grootmachten 
en het niveau van kennis en aanvoelen van 
de ander. Reeds v66r 'le changement' in 
Frankrijk was de Kerngroep tot de con
clusie gekomen dat de creativiteit van het 
nieuwe beleid gericht zou moeten worden 
op Europa, in tweevoudige zin: de Euro
pese Gemeenschap als zodanig en de af
zonderlijke leden ervan. In de laatste 
maanden, mede ten gevolge van de ver
schuiving in Frankrijk, is de overtuiging 
bevestigd dat Europa niet alleen een op
dracht heeft maar ook perspectief, en dat 
onze creativiteit zich moet richten op dit 
perspectief. Als Mitterand op de avond 
van zijn verkiezing zegt dat de Derde We
reid heeft gewonnen, is dat voor ons een 
uitdaging die weliswaar op zijn realiteit 
moet worden getest, maar die eerlijk op 
zijn vruchten en niet op zijn oorsprong be
proefd moet worden. Gevoel voor realisme 
lijkt ook de toonzetting te zijn voor de 
nieuwe man die sedert 26 mei 1981 binnen 
de Europese Gemeenschappen de ver
antwoordelijkheid voor het ontwikkelings
beleid draagt. Ook dit opent perspectief, 
en onze medewerking is nu nodig om de 
Gemeenschap in staat te stellen zich te 
ontdoen van de vervreemding van de con
ceptie van ontwikkelingssamenwerking die 
zich daarbinnen heeft voorgedaan. 
Realisme in het nieuwe beleid eist nieuwe 
competenties en kundigheden, eist ook 
creativiteit van velen die tot nu toe het 
instrument gevormd hebben waarmee het 
beleid wordt uitgevoerd. Realisme en 
creativiteit zullen evenzeer nodig zijn bij 
de keuze van de thema's waarop de ont
wikkelingssamenwerking zich zal concen
treren. Ontwikkelingssamenwerking is 
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geen 'going concern'; het moet iedere ka
binetsperiode weer opnieuw bevochten 
worden. Er is nu eenmaal- in tegenstel
ling met het binnenlands bestuur of de 
woningbouw of vele andere departementen 
- geen doorslaggevend gevestigd belang 
in Nederland wat daar voor opkomt, al
thans niet op korte termijn. Er moet ook 
gevochten worden tegen verstarring, tegen 
radicalisering, tegen gevestigde belangen 
(en niet aileen economische) die de gedach
te van internationale solidariteit telkens 
proberen weg te trekken. De ontvoering 
van de gedachte van de internationale 
ontwikkelingssamenwerking, zeker ten 
aanzien van de uitgangspunten van de 
christen-democratie, is een constante in de 
twintigjarige geschiedenis van deze sec
tor van openbaar bestuur. Het CDA kan 
daarom niet volstaan met belangstelling 
voor en meedenken met het beleid. De 
grondgedachte zelf moet worden veilig ge
steld en een doorslaggevend aandeel moet 
worden geleverd in het verschaffen van de 
middelen voor een realistisch en creatief 
beleid. Pas dan kan die gedachte over de 
grenzen van een ka binetsperiode heen 
reiken. 

lnleiding: uitgangssituatie 
De economische situatie in Nederland is 
thans beduidend minder gunstig dan zich 
enkele jaren geleden liet aanzien. Wanneer 
de vooruitzichten blijven zoals ze nu zijn, 
zal de aandrang tot bezuiniging zich in 
toenemende mate ook laten voelen ten 
aanzien van de Nederlandse overheidsuit
gaven voor ontwikkelingssamenwerking. 
Wanneer het totaal beschikbare bedrag 
niet zal worden verlaagd, zal dit voor een 
belangrijk deel te danken zijn aan het feit 
dat op politiek niveau grote eenstemmig
heid bestaat tussen de coalitiepartners 
ten aanzien van de prioriteit die ontwik
kelingssamenwerking verdient. De keer
zijde van deze medaille is wel dat grote 
unanimiteit kan leiden tot een zekere ge
makzucht ten aanzien van de publieke 
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opinie; deze moet echter voortdurend wor
den gevoed met argumenten die de hoge 
prioriteit voor ontwikkelingssamenwer
king tel kens weer waarmaken. Daarom zal 
aan de publieksvoorlichting in de komen
de vier jaar meer gewicht moeten worden 
gegeven dan tot nu toe- zo niet in kwan
titatievc dan toch in kwalitatieve zin. 
Voorts mag de globale eensgezindheid niet 
leiden tot misverstanden inzake onder
werpen waarvoor de CDA-fractie altijd 
bijzondere belangstelling heeft getoond 
(zoals het medefinancieringsprogramma) 
of welke zij ietwat anders articuleert dan 
de overige fracties die de tegenwoordige 
coalitie steunen. AI deze onderwerpen ko
men ter sprake in hoofdstuk 3 van deze 
notitie. 
Bij een welhaast gelijkblijvend niveau van 
de middelen wordt efficiency aan de uit
gavenzijde nog meer dan anders belang
rijk. Het beleidsinstrumentarium moet 
voortdurend opnieuw worden geijkt met 
het oog op de comparatieve effectiviteit 
van de verschillende delen, zowel op korte 
als langcre termijn, zowel in het belang 
van de Derdc Wereld als waar het een ge
recbtvaardigd eigenbelang betreft. 
Ten aanzien van bet eigenlijke hulpbeleid 
zal de Kerngroep in hoofdstuk 2 haar visie 
geven inzake de toerekeningen aan het 
budgettaire plafond, de keuze van kanalen 
en sectoren, en de exportbevordering c.q. 
werkgelegenheid. Het zijn onderwerpen 
welke ook aan de orde zijn gesteld door de 
Commissie Heroverwegingen Collectieve 
Uitgaven; de aanbevelingen op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking gedaan 
door de Commissie worden door de Kern
groep over bet algemeen niet onderschre
ven. 
De belangrijkste vernieuwende elementen 
in bet ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
gedurende de komende kabinetsperiode 
zullen naar het inzicht van de Kerngroep 
moeten worden gevonden in de nadere 
versterking van de positie van de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking bij de 
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nationale besluitvorming in meer struc
turele aangelegenheden (conform het ver
kiezingsprogramma van het CDA), en in 
een accentverscbuiving bij het gebruik 
van internationale besluitvormingsmecha
nismen ten gunste van de Europese Ge
meenschap. Beide punten raken ten nauw
ste aan de positie van de minister voor 
Ontwikkelingssamcnwerking in het kabi
net, en aan de afbakening van zijn be
voegdbeden ten overstaan van (vooral) de 
ministers en staatssecretarissen van Bui
tenlandse Zaken, Economische Zaken en 
Financien en (in mindere mate) van On
derwijs, Landbouw en Antilliaanse Zaken. 

1. Besluitvormingsmechanismen 

Nationaal 
Al sinds geruime tijd heeft de problema
tick van de ontwikkelingslanden een eigen 
plaats gekregen in het Nederlands rege
ringsbeleid. De minister voor Ontwikke
lingssamenwerking heeft hierbij zowel een 
coordinerende als een themavoerende 
functie. Hem is geen afzonderlijk ministe
rie ter beschikking gesteld, omdat dit ertoe 
zou kunnen leiden dat de ontwikkelings
samenwerking zich zou verwijderen van 
het algemeen beleid en dat de themavoe
rende rol ten opzichte van andere sectoren 
van overbeidsbeleid zou kunnen vervagen, 
of zelfs zou kunnen worden verdrongen 
door een concurrerende positie. De geko
zen oplossing - een minister zonder por
tefeuille - onderstreept dat de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking een 
'staf' -functie heeft ten opzichte van de 
'lijn' -ministeries. Het is volgens de Kern
groep niet juist om te stellen (zoals de 
Commissie-Vonhoff doet) dat de hulpver
lening als thema zo gering belang zou 
hebben dat die wel bij een andere minister 
kan worden ondergebracht en dat een 
staatssecretaris kan worden belast met het 
beheer van de hulpverlening. Van de an
dere kant mag de minister voor Ontwik
kelingssamenwerking ook niet (zoals onder 
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meer de Werkgroep Kerk en Ontwikke
lingssamenwerking wenst) worden belast 
met zo grote bevoegdheden ten aanzien 
van vraagstukken van vrede en veiligheid 
dat de grenzen van zijn thema daardoor 
vervagen en zijn coordinerende verant
woordelijkheden onvoldoende gericht blij
ven. 
Door middel van afspraken bij de kabi
netsformatie is de verantwoordelijkheid 
van de minister voor Ontwikkelingssamen
werking nader bepaald en zijn hem de be
voegdheden en andere middelen toegewe
zen om zijn themavoerende functie te ver
vullen. De Kerngroep onderschrijft de 
passage van het formatie-akkoord waarbij 
de primaire verantwoordelijkheid van de 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
ten aanzien van de Wereldbankinstellingen, 
de Ontwikkelingsbanken en Speciale 
Fondsen alsmede de OECD/DAC is er
kend. Zekere spanningen tussen deze en 
andere aan de minister toekomende 'staf'
functies en de veschillende 'lijn' -departe
menten zullen hiermee overigens niet voor
goed uit de wereld zijn. Ook inzake 
UNCTAD, GATT en IMF, en bij de be
paling en de uitvoering van het beleid ten 
aanzien van de Europese Gemeenschap 
moet de minister voor Ontwikkelingssa
menwerking meer dan tot nu toe een 
(mede-)leidinggevende functie verkrijgen. 
Een van de aangewezen middelen hiertoe 
is de revitalisatie van de (thans slechts 
sluimerend bestaande) interdepartementa
le coordinatiecommissie. De voorberei
ding van de Nederlandse deelname aan de 
internationale politieke besluitvorming 
zou in toenemende mate via deze com
missie- waarin de minister en zijn staf 
een initierende rol kunnen spelen - moe
ten geschieden. 
De Kerngroep acht het voorts noodzake
lijk dat de minister voor Ontwikkelingssa
menwerking de eerst-verantwoordelijke 
bewindsman is voor de zogenaamde ver
breding van de ontwikkelingssamenwer
king zoals beoogd in de nota 'Ontwikke-
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lingssamenwerking in Wereldekonomisch 
Perspectief', en zoals reeds in India een
maal beproefd en voor lndonesie in voor
bereiding. Ten slotte acht de Kerngroep 
het van groot belang dat de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking de eerst
verantwoordelijke bewindsman (en daar
mee voorzitter van de Nederlandse dele
gatie in Brussel) wordt bij de komende 
onderhandelingen van de Europese Ge
meenschap inzake het Lome-verdrag. 

T nternationaal 
In het buitenland heeft Nederland zich op 
het gebied van de ontwikkelingssamenwer
king een zekere reputatie verworven door 
de omvang van zijn bijdragen en door zijn 
opstelling in het internationaal-politieke 
overleg. V oor het eerste is de waardering 
altijd meer eensluidend geweest dan voor 
het tweede. Niet zozeer de opstelling zelf, 
welke getuigde van vee! begrip voor de 
ontwikkelingslanden, als wei de ongenuan
ceerde wijze waarop deze in internationale 
fora werd gepresenteerd hecft er enkele 
jaren geleden toe geleid dat Nederland 
meer waardcring oogstte bij de ontwikke
lingslanden dan bij de meer ontwikkelde 
Ianden. In de perceptie van veel Europese 
Ianden (en soms zelfs van de 'gelijkgezin
den') getuigde het Nederlandse optreden 
niet van voldoende realiteitszin; de Neder
landse bijdragen werden daarom in afne
mende mate au scrieux genomen. Gedu
rende de laatste kabinetsperiode is gepro
beeld door middel van een meer subtiele 
benadering de functie van 'koploper' te 
blijven vervullen zonder daarom het con
tact met het 'peloton' te veronachtzamen. 
De gegeven aanzetten tot een werkelijke 
brugfunctie tussen Noord en Zuid nader 
uit te werken behoort naar het inzicht van 
de Kerngroep tot een van de voornaamste 
taken voor de komende kabinetsperiode. 
Een hernieuwde aandacht voor de Euro
pese Gemeenschap als kader van en in
strument voor internationale besluitvor
ming verdient hierbij hoge prioriteit. 
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De ervaringen van de zevcntiger jaren heb
ben aangetoond dat de Vcrenigde Naties 
met hun stelsel van wereldomspannende 
organen en grate internationale conferen
ties niet in alle gevallen het meest ge
schikte kader vormen om te komen tot een 
versterking van de positie van de ontwik
kelingslanden in het mondiaal politiek
economische systeem, en dat de nog altijd 
uitdijende bureaucratic van telkens weer 
nieuwc intcrnationale secretariaten een 
relatief duur en niet altijd optimaal instru
ment vormt voor de bestrijding van ar
moede en onderdrukking. Ondanks het 
feit dat juist in de mondiale fora - waar 
de stemmen van de ontwikkelingslanden 
relatief luid klinken- de Nederlandse in
tenties vaak het mcest gewaardcerd wor
den, moet toch (met hct oog op de boven
genoemde noodzaak tot groter effectivi
teit) worden ovcrwogcn of de Nederlandse 
voorkeur voor het mondiale stelsel niet 
op wat selectiever wijze moct worden ge
uit. Terzelfdertijd kan worden bedacht dat 
Nederland binnen de Europesc Gemeen
schap een zwaarder stem heeft dan in het 
mondiale gesprek, en dat de Europese 
Gemeenschap in het mondiale gesprek een 
zwaarder stem heeft dan Nederland alleen. 
Het Nederlandsc optrcden in de interna
tionale politieke besluitvorming kan der
halve aan rendement winnen wanneer het 
meer plaatsvindt binnen het kader van 
de Europese Gemeenschap. 

Een dergelijke accentverschuiving door 
Nederland zou, met name door de ont
wikkelingslanden, kunnen worden uitge
legd als een terugtocht - onder invloed 
van de moeilijker economische omstandig
heden - naar een voor de ontwikkelings
landen minder gunstige stelling. Hiertegen 
kan de minister zich wapenen (a) door 
vanaf zijn cerste optreden aansluiting te 
zoeken met (en versterking na te streven 
van) de op dit gebied meer gelijkgezinde 
krachten binnen de Europesc Gemeen
schap, (b) door binnen het moeizame on
derhandelingscircuit van de Europese Ge-
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meenschap de meer ge"inspireerde geluiden 
te Iaten klinken welke de ontwikkelings
landen juist zo van Nederland waarderen, 
en (c) door in Europees verband aandacht 
te gcven aan die thema's waaraan de ont
wikkelingslanden bijzonder belang hech
ten. 

(ad a.) 
De mogelijkheden tot een creatief ontwik
kelingsbeleid in Europees verband lijken 
te zijn toegenomen door het optreden van 
de nieuwe Franse regering (ministers 
Cheysson en Cot) en van de nieuwe EG
commissaris voor Ontwikkelingssamen
werking (Pisani). In samenwerking met 
hen (en anderen) kan op Europees niveau 
meer aandacht voor de ontwikkelingssa
menwerking tot uitdrukking worden ge
bracht door 

- versterking van de positie van de zoge
naamde Ontwikkelingsraad; 

- een groterc inbreng van de ministers 
voor Ontwikkelingssamenwerking in de 
Algemene Raad; 

- toenemende bevoegdheden van de Euro
pese Commissic ten aanzien van de con
crete uitvoering van het Europees ontwik
kelings beleid; 

- meer aandacht voor de ontwikkelings
landen bij de behandeling van andere on
derwerpen van Europees beleid welke 
mede de ontwikkelingslanden raken (met 
name landbouwaangelegenheden en han
delspolitiek); 

- waar mogelijk een meer gecoordineerd 
optreden met andere Ianden van de Euro
pese Gcmeenschap in mondiale fora. 

(ad b.) 
De malaise-sfeer welke versterking van de 
Europese samenwerking verhindert en 
volgens sommigen a! tot een proces van 
afbraak op Europees niveau aan het leiden 
is, kan aileen overwonnen worden wan
neer Europa zichzelf een nieuwe uitdaging 
stelt. De Europese samenwerking is na 
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de tweede wereldoorlog gegrondvest op 
een ideaal dat werd gevoed door nuchtere 
belangen van de deelnemende Ianden 
(zoals het voorkomen van nog een onder
linge oorlog, de noodzaak van gezamen
lijke wederopbouw, de economische sa
menwerking). Een nieuwe fase kan waar
schijnlijk aileen worden ingeluid door een 
herneming van het oude ideaal in een 
nieuwe context (sinds het begin van de 
Europese samenwerking zijn de meeste 
deelnemende Ianden hun kolonien kwijt
geraakt en in een nieuwe relatie tot de 
rest van de wereld komen te staan), weder
om gevoed door nuchtere overwegingen 
(zoals de ideologische gevaren van voort
durende ellende en onderdrukking, de 
economische interdependentie van Noord 
en Zuid, enz.). 

(ad c.) 

De voornaamste thema's welke in Euro
pees verband meer aandacht verdienen 
zijn de internationale handel en de voed
selsituatie in de wereld. Het zijn twee ter
reinen waarop Nederland aileen niet veel 
vooruitgang kan boeken vanwege de ver
vlochtenheid van de Nederlandse handels
en landbouwpolitiek in Europees verband. 

Het zijn echter ook de twee onderwerpen 
die voor de ontwikkelingslanden van de 
meest cruciale betekenis zijn, de voedsel
produktie- en voedingsprogramma's voor 
de overleving van miljoenen van hun bur
gers op korte termijn, en de internationale 
handelsafspraken voor de meer structurele 
verbetering van hun internationale positie 
op langere termijn. Andere belangrijke 
thema's voor een ontwikkelingssamen
werkingsbeleid op internationaal niveau 
zijn, volgens de Kerngroep, de energie
vraagstukken, de monetaire en financiele 
zaken, de directe investeringen, en de re
gionale samenwerking tussen de ontwik
kelingslanden onderling en van de ontwik
kelingslanden met de EG (Asean, Andes
groep, Lome- of ACP-groep). 
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2. Hulpbeleid 
Met het noemen van enkele thema's wordt 
eigenlijk al geraakt aan de inhoud van het 
beleid. De Kerngroep heeft zich bij haar 
bespreking van het hulpbeleid allereerst 
georicnteerd op de zogenaamde Herover
wegingen - en geconcludeerd dat deze 
weinig reele aanknopingspunten bieden 
voor een mogelijke bijsturing van het ont
wikkelingsbeleid. Vervolgens heeft de 
Kerngroep zich meer in het bijzonder ge
richt op de relatie tussen ontwikkelings
beleid en de bevordering van de Neder
landse export c.q. wcrkgelegenheid; zij 
komt tot de slotsom dat een beschouwing 
van het ontwikkelingsbeleid vanuit het 
perspectief van de Nederlandse economi
sche belangen geen aanleiding geeft tot 
wezenlijke veranderingen in dat ontwik
kelingsbeleid. 

Het Plafond 

De totaal beschikbare begrotingsruimte 
voor ontwikkelingssamenwerking is ge
fixeerd op 1,5 % NNI. De bedragen die 
onder dit plafond worden geboekt betref
fen zowel 'echte' ontwikkelingssamenwer
king als posten die slechts in verwijderd 
verband met de problematiek van de ont
wikkelingslanden kunnen worden gezien: 
subsidies aan instituten in Nederland, 
fondsen voor exportbevordering en derge
lijke. In het formatie-akkoord van 27 juli 
1981 is gesteld dat deze oneigenlijke toe
rekeningen aan het hulpbudget reeds in de 
begroting voor 1982 zullen worden beein
digd en vervolgens gedurende de komende 
kabinetsperiode niet weer zullen opduiken. 

Op de uitvoering van deze maatregel- die 
onder andere een ingrijpende 'schoning' 
van de geconcipieerde begroting voor 1982 
vergt - moet door de minister voor Ont
wikkelingssamenwerking nauwlettend 
worden toegezien. Zo verdient het aanbe
veling dat onder het plafond voor ontwik
kelingssamenwerking voorshands niet 
meer wordt toegewezen voor exportbevor-
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dering dan de reeds op zekere voorwaarden 
gcaccepteerde post van f 100 miljoen. 

Kanalen 
De thans geldende verdcling van de hulp
fondsen over de verschillende kanalen (de 
hoofdgroepen zijn: multilateraal-bilate
raal-niet-gouvernementeel) is niet het re
sultaat van een bewuste afweging aan de 
hand van bepaalde criteria, maar is histo
risch gegroeid zonder dat tt.:ssentijds vol
doende is gelet op de comparatieve effec
tiviteit van de verschillende kanalen. Op 
ambtelijk nivcau is nu een aanzet gegeven 
om tot rationele afweging en eventueel 
herordening te komen; deze exercitie ver
loopt moeizaam omdat hij raakt aan ge
vestigde bclangen en groepen binnen het 
departement. Toch is het van betekenis dat 
de afweging met kracht wordt doorge
vocrd en dat de resultaten daarvan in het 
parlement ter sprake komen. en wel om 
drie redenen: 
a) De veronderstellingen en argumenten 
welke aan de bestaande verdeling ten 
grondslag liggen, dateren vaak nog uit de 
vijftiger en zestiger jaren. Zij moeten 
dringend opnieuw worden getoetst, met 
name om te zien of de verschillende vor
men van hulp inderdaad de politieke en 
zakelijke effecten hebben welke eraan 
worden toegeschreven. 
b) De publiekc opinie heeft zich over de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
een ander beeld gevormd dan met de 
werkelijkheid overeenkomt (relatief wei
nig bekendheid van het multilaterale ka
naal en vee! van het niet-gouvernemente
le). Beeld en werkelijkheid moeten beter 
op elkaar worden afgestemd om te voor
komen dat de hulpbcrcidheid van de Ne
derlandse bevolking tcrugloopt: de Neder
bndse regering kan immers niet volhou
den dat het beleid is gericht op hulp voor 
de allerarmsten en terzelfdertijd een zo 
groot deel van de fondsen in de multila
terale machinerie Iaten verdwijnen. 
c) Het gebrek aan recent gevalideerde 
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argumenten en de onduidelijkheid bij het 
grote publiek vinden hun weerslag in een 
zekere irritatie bij bep~alde belangengroe
pen die onvoldoende elementen van hard
heid en/of zakelijkheid in de ontwikke
lingssamenwerking bespeuren en op om
buigingen aandringen. Alleen al uit de
fensieve overwegingen moet het Neder
landse hulpbeleid van een meer nuchtere 
en gedegen onderbouw worden voorzien 
- uiteraard zondcr daaraan de ethische en 
humanitaire overwegingen te offeren. 

V ooruitlopend op de uitkomsten van de 
nieuwe afweging moet de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking volgens de 
Kerngroep minder ongedefinieerde extra 
bijdragen beschikbaar stellen aan multila
terale programma's (zoals het UNDP) en 
eventuele extra multilaterale bijdragen 
slechts doen in bepaalde sectoren en aan 
organen die een effectieve besteding kun
nen garanderen. Is de afwegingsoperatie 
eenmaal voltooid, dan moeten voorwaar
den worden geschapen voor een regelma
tige herhaling ervan; een vergelijking van 
de effectiviteit van de kanalen zou - zo
wel voor de hele begroting als voor afzon
derlijke programma's- om de twee of vier 
jaar moeten plaatsvinden. 
Wanneer het gaat om de aanpak van be
paalde vraagstukken welke eigenlijk te ge
compliceerd zijn om via een enkel kanaal 
te worden benaderd, of wanneer een be
paald kanaal om welke reden dan ook ge
blokkeerd is, zou men tot zekere meng
vormen kunnen komen. Het feit bijvoor
beeld dat Nicaragua geen concentratieland 
is en Nederland daar geen ambassade 
heeft, mag nog geen reden zijn om tiental
len miljoenen guldens zonder noemens
waardige begeleiding ter beschikking te 
stellen; van de andere kant hoeft ten de
partemente geen speciale Nicaragua-desk 
te worden ingericht wanneer in Nederland 
al zoveel kennis en ervaring van dit land 
beschikbaar is bij niet-gouvernementele 
organisaties. Ook zijn er al goede voor-
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beelden van samenwerking tussen de We
reid bank en particuliere organisaties. 

Sectoren 
Vanuit het streven de hinderlijke effecten 
van een stringente scheiding der kanalen 
te ondervangen, is gedurende de afgelopen 
kabinetsperiode een aanvang gemaakt met 
een sector-gewijze benadering. De sector 
'voedsel' is als eerste formeel als speciaal 
aandachtsveld erkend door het parlement, 
in een aparte begrotingscategorie onderge
bracht, en ter uitvoering aan de afzon
derlijke organisatorische eenheid toever
trouwd. In de komende jaren zal de sec
torele orientatie in het beleid moeten wor
den uitgebouwd. 

Met het oog op maximale effectiviteit mag 
de Nederlandsc inspanning niet verdeeld 
worden over een te groot aantal sectoren; 
van de andere kant zullen zeer uiteenlo
pende belangengroepen elk voor 'hun' 
sector komen pleiten bij de minister. De 
beleidskeuze zal zich moeten richten op 
een beperkt aantal sectoren die veel ver
schillende invalshoeken hebben, die ver
takkingen hebben maar multilaterale, 
gouvernementele en niet-gouvernementele 
organisaties, en die aansluiten bij in Ne
derlandse instellingen en bedrijven be
schikbare specifieke kennis en ervaring. 

De sectoren waaraan prioriteit gegeven 
zou moeten worden kunnen op dit mo
ment niet volledig worden gedefinieerd. 

De keuze zou onder meer mede moeten 
worden bepaald door de expertise die in 
ons Ian aanwezig is en door de waarde die 
deze heeft voor het vasthouden van de 
motivatie voor ontwikkelingshulp. Zowel 
het 'armoedespoor' als het 'verzelfstandi
gingsspoor' kunnen op basis van een rele
vante keuze van thema's een verduidelij
king verkrijgen, waardoor de ontwikke
lingsinspanning zijn elan kan behouden. 

Thema's welke hiervoor in aanmerking 
komen kunnen zijn: kleinbedrijf, water, 
energie, streekontwikkeling, volkswoning-
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bouw, de rol van de vrouw en voedsel
produktie. 

W erkgelegenheid en exportbevordering 
De betekenis van de ontwikkelingssamen
werking voor de exportbevordering en 
daarmee voor de Nederlandse werkgele
genheid wordt verschillend gewaardeerd 
overeenkomstig de verwachtingen van de 
uiteenlopende groeperingen, maar niet op 
grond van harde cijfers. De tegenstanders 
van een koppeling tussen hulp en export
bevordering wijzen op de ingrijpende 
veranderingen van het beleid die bij voort
schrijdende koppeling zouden moeten wor
den aangebracht. Nederland, dat altijd 
voorstander is geweest van ontbinding van 
de hulp, zou zich dan moeten terugtrek
ken uit de groep van donorlanden die 
partiele ontbinding zijn overeengekomen, 
het rendement van de hulp voor de ont
vangende Ianden zou een 30 % Jager wor
den; en dan nog zou men zich af moeten 
vragen of het Nederlandse aanbod vol
doende op de behoeften van de ontwikke
lingslanden zou aansluiten en of de export 
naar ontwikkelingslanden aanmerkelijk 
zou toenemen. Van de ongebonden hulp 
wordt nu reeds een zeer groot percentage 
in Nederland besteed. 
De voorstandcrs van een koppeling tussen 
hulp en exportbevordering wijzen op het 
Duitse of Franse model. Zij gaan evenwel 
voorbij aan de prealabele vraag of het 
Duitse en Franse bedrijfsleven tesamen 
het de betrokken overheden reeds dyna
misch op export georienteerd waren 
(waarbij de hulp goed aansloot), of dat de 
hulp inderdaad de motor van een effec
tieve exportdynamiek is gewecst. Eenzelf
de soort vraagstelling zou ook voor de 
Nederlandsc situatie kunnen worden ge
hanteerd: is het exportbevorderingsbcleid 
dynamisch en effectief genoeg geweest, 
met name voor de kleine bedrijven? Be
staan thans inderdaad zodanige exportbe
vorderende structuren dat alleen nog maar 
de fondsen ontbreken om een groot elan 

DOC I 

van d 
ringe 
progr 
omn 
same 
te ko 
Pasv 
heid 
afgev 
land~: 

grijp< 
hulpl 
bater 
derla 

Yom 
inter 
wikk 
mon1 
blijft 
sam~: 

tot n 
land: 
bred 
van 1 

Nucl 
drijf: 
bind 
on tv. 
Ned1 
tcge1 
bare 
bare 
rend 
In Vel 

in d' 
kenc 
tentc 
heti 
best1 
en v 
kan 
ve b 
gclei 
zakt 
aanl 

3. ~ 

Pub. 
Del 

CHR 



DOCUME~TATIE 

van de export te genereren? Zijn de erva
ringen met het zogenaamde f 100 miljoen
programma voldoende gunstig geweest 
om nog meer fondsen voor ontwikkelings
samenwerking aan de exportbevordering 
te koppelen? 
Pas wanneer deze vragen in alle nuchter
heid onder ogen zijn gezien, kan worden 
afgewogen of de prijs die ontwikkelings
landen zouden moeten betalen voor een in
grijpende wijziging van hei Nederlandse 
hulpbeleid, opweegt tegen de verwachte 
baten van de beleidswijziging voor de Ne
derlandse werkgelcgenheid. 
Vooropgesteld dat de versterking van de 
interne economische structuur van de ont
wikkelingslanden en van hun positie in de 
mondiale context een primair oogmerk 
blijft van het Nedcrlandse ontwikkclings
samenwerkingsbeleid, kan toch meer dan 
tot nu toe worden gedaan om het Neder
landse bedrijfsleven op te nemen in die 
brede basis waarop de integrale aanpak 
van de ontwikkelingsproblematiek stoelt. 
Nuchtere becijferingen moeten het be
drijfsleven ervan overtuigen dat verdere 
binding van de hulp meer nadclen voor de 
ontwikkelingslanden dan voordelen voor 
Nederland mecbrengt. De door Nederland 
tegen concurrerende voorwaarden lever
bare en in het ontwikkelingsproces bruik
bare goederen en diensten moeten voortdu
rend worden gelnventariseerd: aan deze 
inventarissen kan zowcl in Nederland als 
in de ontwikkelingslanden meer actief be
kendheid worden gegeven (studiereizen, 
tentoonstellingen enz.). Het aandeel van 
het Nederlandse bedrijfsleven in de aan
bestedingen van multilaterale instellingen 
en van het Europees Ontwikkelingsfonds 
kan worden vergroot door een meer actie
ve begeleiding (door speciaal daartoe op
geleide ambtenaren) voor Nederlandse 
zakenlieden in het complexe proces van 
a an bested ingsproced ures. 

3. Speciale onderwerpen 
Publieke opinie 
De bereidheid tot voortgezette hulp, zelfs 

167 

in een situatie van economische teruggang, 
kan ernstig worden aangetast wanneer de 
gevoelens van teleurstelling en zelfs defai
tisme - welke nu nog betrekkelijk spaar
zaam tot klinken worden gebracht- veel 
ruimere weerklank zouden gaan vinden. 
Men hoort de Jaatste jaren steeds vaker 
dat na zoveel decennia van ontwikkelings
samenwerking de kloof tussen arm en rijk 
toch alleen maar wijder wordt, dat de 
vicieuze cirkels van ellende en onderdruk
king toch niet te doorbreken zijn, dat wij 
er hier toch niet echt iets aan kunnen 
doen. Het draagvlak voor de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking zou ongetwij
fcld worden verstevigd - of althans voor 
afbrokkeling behoed - wanneer bij de 
voorlichting meer dan tot nu toe aandacht 
besteed zou worden aan positieve effecten 
van ontwikkelingssamenwerking. Naast 
tegenvallers kunnen meevallers worden 
vermeld (bijvoorbeeld: de export van de 
ontwikkelingslanden groeide gedurende 
het laatste decennium sneller dan die van 
de industrielanden); naast verhalen va:1 
onderdrukking kunnen verhalen van be
vrijding staan (bijvoorbeeld: de wederop
bouw van Zimbabwe, die vergeleken met 
de voorafgaande oorlog nauwelijks aan
dacht krijgt); naast sombere zijn er ook 
hoopvolle tekenen te duiden (bijvoorbeeld: 
de 'abertura politica' in Brazilie). 

Een reden tot zorg is het feit dat het 
draagvlak voor de gedachte van interna
tionale solidariteit van twee kanten be
dreigd wordt: bij het groter worden van de 
begrotingstekorten en bij het scherper 
worden van de economische crisis, wordt 
luider de vraag gesteld naar het eigenlijke 
waarom van de 'onverplichte' uitgaven 
van f 4 miljard per jaar of naar een struc
tuurbelcid dat ruimte laat voor de vruch
ten van de arbeid uit de Derde Wereld. 
Maar deze aarzeling in de publieke opinie 
valt samen met een nieuw fenomeen, waar
van de importantie met betrekking tot de 
gedachte van de internationale solidariteit 
nag moeilijk te meten valt. Het valt niet 
te ontkennen dat in de achter ons liggende 
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jaren het draagvlak telkens weer opnieuw 
aangevuld en verstevigd werd door groe
peringen vanuit de kerk, vanuit kringen 
die zich bijzonder bezighielden met de in
ternationale problematiek en ook in sterke 
mate vanuit de sfeer der jongeren. Het 
engagement met de toekomst en de recht
vaardigheid van onze samenleving lijkt 
zich echter in zeer sterke mate te gaan 
concentreren op de problematiek van de 
toekomst van het menselijk geslacht en 
met name die van de vrede en veiligheid. 
Binnen die bezorgdheid wordt niet voorbij 
gegaan aan de negatieve consequenties 
van de bewapeningswedloop tussen Oost 
en West voor de ontwikkelingslanden, 
maar er moet aandacht besteed worden 
aan het gegeven dat zoveel energie, die 
tot nu toe aan de Noord/Zuidverhouding 
in het algemeen besteed werd, zich nu 
concentrecrt op de vraagstukken van nu
cleaire energie, nucleaire bewapening en 
de bewapeningswedloop in het algemeen. 
De aandacht voor dit nieuwe blikveld kan 
belangrijke gevolgen hebben voor de pu
blieke opinie ten aanzien van de ontwik
kelingssamenwerking en haar draagvlak. 
Voor dit fenomeen wordt dan ook bijzon
der belangsteiling gevraagd. 

De aandacht voor de publieke opinie moet 
verder worden uitgebouwd in de richting 
van een juiste balans tussen emotionele 
en rationele componenten, dit niet aileen 
omdat de beschikbare middelen mede af
hankelijk zijn van de goodwill van het 
publiek maar ook en vooral omdat de her
structurering van de Nederlandse econo
mic (met aile pijnen en kosten vandien) 
aileen voor een ruimer publiek verklaar
baar is tegen de achtergrond van een 
mondialc noodzaak. Wanneer voorts de 
voorlichtingsactiviteiten niet aileen gericht 
zijn op bewustwording van sociaal-econo
mische vraagstukken in de wereld in hun 
onderlinge samenhang, maar ook afge
stemd worden op een besluitvorming in 
Nederland welke rekening houdt met de 
repercussies van Nederlandse besluiten 
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voor ontwikkelingslanden, dan moeten zij 
naast zeer algemene ook zcer specifieke 
componenten bevatten. Tc denken valt 
aan briefings inzake speciale onderwerpen 
ten behoeve van speciale groepen (werk
gevers- en werknemersorganisaties, vak
pcrs, wetenschappelijke onderzoekers 
enz.); hierbij zou de Voorlichtingsdienst 
Ontwikkelingssamenwerking (VDO) zich 
meer dan tot nu toe moeten verstaan met 
andere voorlichtingsdiensten. 
Bijzondere aandacht verdienen in dit ver
band de medefinancieringsorganisaties, 
die zich in toenemende mate bewust wor
den van hun verantwoordelijkheid om aan 
de Nedcrlandse bevolking rekenschap af 
te leggen over de besteding van de toever
trouwde gelden en om bij te dragen aan 
het inzicht in de concrete problemen en 
mogelijkheden van ontwikkelingsproces
sen; op zoek naar aangepaste vormen van 
voorlichting, zullen de medefinancierings
organisaties niet afkerig zijn van een ze
kere coordinatie met (en eventueel ook 
tegenspel door) de VDO. 

Het functioneren van de Nationale Com
missie Voorlichting en Bewustwording 
Ontwikkelingssamenwerking (NCO) heeft 
gedurende de afgelopen kabinetsperiode 
kritische vragen opgeroepen. Het is een 
open vraag of de NCO met haar activitei
ten niet de grenzen van het voorlichtings
en bewustwordingswerk heeft bereikt. 
Zeker is dat de taak van het NCO niet ligt 
in het creeren van een nieuwe wereldorde, 
maar in het geven van conscientiserende 
aanzetten omtrent de noodzaak van zo'n 
nieuwe wereldorde. De invoering van een 
programmasubsidie heeft ertoe geleid dat 
de NCO een zelfstandig beleid is gaan 
voeren dat ernstige politieke implicaties 
kan hebben, zonder dat de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking in staat is 
effectief overleg hierover te voeren. Zo
Jang niet meer duidelijkheid bestaat over 
de richting waarheen de grotere zelfstan
digheid van de NCO leidt, en niet is ge
garandeerd dat deze richting een zekere 
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breedte en pluriformiteit vertoont, mag de 
huidige proef met het programmasubsi
ciiemodel voor de NCO niet zonder meer 
in ongewijzigde vorm worden voortgezet. 

Suriname 
De nieuwe regering zal veel aandacht 
moetcn besteden aan de Surinaamse pro
blematiek. Voor wat bctreft de ontwikke
lingssamenwerking kan hct beleid van de 
laatste jaren in grate lijnen worden voort
gezct. Hierbij moet voortdurend crop wor
den toegezien dat de Nederlandse hulp
gelden niet meer dan onvermijdelijk is, 
worden gebruikt voor de versterking van 
het militaire bewind als zodanig. De in 
Paramaribo gevoen.le processen hebben 
bovendien duidelijk gemaakt dat het in 
het verleden relatief eenvoudig was om 
mee te profiteren van de Nederlandse ont
wikkelingsfondsen; de procedures voor 
beheer en controle van de hulpverlening 
moeten dan ook worden herijkt. 
De effectiviteit van de projectkeuze heeft 
in het verleden vraagtekens opgeroepen, 
en doet dat feitelijk nog altijd. De Ne
derlandse !eden van de CONS (onder wie 
overigens de christen-democratische in
breng niet voldoende herkenbaar is geble
ven) zouden erop moeten !etten dat de be
palingen van het verdrag door Nederland
se en Surinaamse instanties inzake de 
hulpverlening nauwlettender worden na
geleefd, zowel voor wat betreft de keuze 
van de projecten als voor de verdere ver
antwoording van de bestedingen. Artikel 
13 van de genoemde overeenkomst - in
zake de bevordering van de export van in 
Suriname vervaardigde produkten naar 
Nederland - verdient hierbij bijzondere 
aandacht. 
Het Comite van Christelijke Kerken is de 
erfgenaam van de belangrijke rol die voor
heen missie en zending speelden in de op
bouw van de Surinaamse sarnenleving. In 
deze kring beschikt men over ruime kennis 
van de situatie en geeft men op verant
woorde wijze gestalte aan de matigende 
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en corrigerende invloed van de christelijke 
kerken op dit moment. In de komende ka
binetsperiode moeten dan oak maatregelen 
worden genomen om deze kerkelijke groe
pen meer dan tot nu toe bij de beleidsbe
paling te betrekken. Deze en andere echte 
particuliere initiatieven moeten voorts 
- evenals in het recente verleden - in 
staat worden gestcld blijven worden om 
met fondsen uit de ontwikkelingspot hun 
gerichte doelgroepen- en sectorenprogram
ma's te continueren. De hiervoor gereser
veerde gelden mogen uiteraard niet (onder 
pressie) worden aangewend voor oneigen
lijke doeleinden. 

Nederlandse Antillen 
De behartiging van de zaken betreffende 
de Nederlandse Antillen is in de laatste 
decennia vrijwel onafgebroken in handen 
van christen-democratische bewindslieden 
geweest. Zij zijn er mede verantwoordelijk 
voor geweest dat weinig Ianden ter wereld 
zoveel ontwikkelingshulp ontvangen als de 
Nederlandse Antillen - dat toch statistisch 
bezien tot de minst arme van de ontwik
kelingslanden behoort. De twee voornaam
ste argumenten welke in het verleden voor 
deze omvangrijke hulpverlening zijn aan
gevoerd - namelijk: a) het feit dat on
danks alles eenvijfde deel van de bevol
king beneden het bestaansminimum leeft, 
en b) de historische verbondenheid van 
Nederland - moeten thans dringend aan 
een kritische herwaardering worden on
derworpen. 

(ad a.) 
Een merkwaardig gegeven, in aanmerking 
genomen de signatuur van de opeenvol
gende bewindslieden, is dat juist op de 
Nederlandse Antillen de Nederlandse 
overheid niet het instrumentarium ter be
schikking heeft waarmee het overal elders 
de armste doelgroepen kan bereiken. Er 
is op de Antillen geen volwaardig mede
financieringsprogramraa van de grond ge
komen, ondanks aandrang vanuit de sfeer 
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der kerken en ondanks toezeggingen sedcrt 
de on Justen van 1969. Wei zijn er in de 
laatste jaren enkele verbeteringen tot stand 
gekomen, maar in de praktijk is het nag 
steeds zo dat het gemakkelijker is om 
grootschalige, dikwijls van Nederland ge
kopieerde projccten op te zetten dan een 
gericht doelgrocpenbeleid te vocren dat 
juist de sociaal zwakkeren ten goede komt. 
Met de culturele activiteiten welke met 
Nederlandse fondsen op de eilanden wor
den gefinancierd, lijkt zelfs een omge
keerd, elitair, doelgroepenbeleid gevoerd 
tc worden. 

(ad b.) 
Mede dankzij de historische banden (denk 
aan de rol van Shell en andere Nedcrland
sc maatschappijen) zijn de Antillen relatief 
welvarend; zij hebben mcer geld over 
voor kortlopende consumptieve kredieten 
en voor beleggingen in het buitenland dan 
zij aan ontwikkelingsfondsen ontvangen. 
Aan dezelfde historische banden is het 
echter oak te wijten dat de economische 
structuur van het land zodanig is dat de 
Antilliaanse overheid weinig greep heeft 
op juist die economische activiteiten wclke 
de middelen moeten genereren voor voort
gezette economische en socialc ontwikke
ling. 
Een ontwikkclingshulp die bijdraagt tot 
versterking of instandhouding van be
staande machtsverhoudingen en structuren 
is in de gegeven omstandigheden meer op 
het verleden dan op de toekomst afge
stemd; zo'n hulp vormt geen bijdrage op 
de weg naar de Antilliaanse onafhanke
lijkheid. Die hulp zal oak niet gemakkelijk 
kunnen worden vermindcrd, tcrwijl tach 
juist een dcrgelijke bijstand aan cen rela
tief welvarend land op langere termijn 
steeds moeilijker te rechtvaardigen zal 
zijn. De ontwikkelingssamenwerking met 
de Ncderlandse Antillen moct dan ook in 
dit Iicht worden herbezien. 

Om beide elementen (het doelgroepeabe-
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leid en de economische hcrstructurering) 
welke in de ontwikkelingssamenwerking 
met andere Ianden gemeengocd zijn, oak 
tot hun recht te Iaten komen in de relaties 
met de Nederlandsc Antillen. vcrdient het 
aanbeveling om de minister van Ontwik
kelingssamenwerking meer dan tot nu toe 
bij dezc relaties te betrekken; bijvoorbeeld 
door middcl van cen interdepartementale 
werkgroep en pcriodiek overleg op minis
teriecl niveau. Dit zou het bijkomende 
voordeel hebben dat in de bctrekkingen 
met de Antillen geleidelijk meer en meer 
onderscheid kan worden gemaakt tussen 
de economische, sociale en culturele rela
ties enerzijds (een gebied waarop de An
tillen formeel autonoom zijn) en de poli
tieke en militairc betrekkingen anderzijds 
(waarbij Nederland ook formeel nog ten 
nauwste is bctrokken). Het zijn relaties 
die na het bereiken van de Antilliaanse 
onafhankelijkheid onder de competentie 
van respectievelijk DGIS en DGPZ zullen 
ressorteren. 

De medefinanciering 
Voor bet CDA is het mcdefinancierings
programma altijd een punt van bijzondere 
aandacht gewecst. Hierin kon de lijn van 
missie en zending duidelijk worden door
getrokken naar ontwikkelingssamenwer
king. Zowel bij de publieke beeldvorming 
als bij de daadwerkelijke inspanningen 
was er een traditie om op voort te bou
wen: goodwill. expertise, netwerken van 
contacten, en - last but not least - een 
inspiratic welke over de beperkingen van 
technische vooruitgang heen probeerde te 
reiken naar de mens als subject van de 
ontwikkeling. De medcfinancieringsorga
nisaties dankten hun ontstaan aan het ver
trouwen dat zowel de regering als het pu
bliek hen schonk. Hun voortbestaan wordt 
nog altijd bepaald door bet vertrouwen 
van de zijde van de Nederlandse overheid 
(in het programmafinancieringsmodcl con
erect gemaakt), door een breed draagvlak 
in de Nederlandse samenleving (waarop 
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voorlichting en ontwikkelingseducatie 
mecr nog dan tot nu toe moeten worden 
afgestemd) en in toenemcnde mate ook 
door hun concrete operaties en grote po
tentieel in de Derde Wereld. 
Sinds enige tijd zijn het niet Ianger aileen 
de belanghebbenden zelf die wijzen op de 
waarde van particuliere organisaties in de 
ontwikkelingssamenwerking en al die ini
tiatieven die in dit kader aan de basis en 
juist voor en met de armsten van de Derde 
Wereld worden ontplooid. De wensclijk
heid. en onder bepaalde omstandighcden 
zelfs: de noodzaak, tot inschakeling van 
particuliere organisaties wordt de laatste 
jaren in toenemende mate erkend. (Tijdens 
de recente conferentie van de Verenigde 
Natics over de minst ontwikkelde Ianden, 
bijvoorbeeld, gebeurde dit zcer nadrukke
lijk door regeringsdelegaties en door 
woordvoerders van internationale organi
saties.) Dcze erkenning bcrust op verschil
lende gronden: 
- Eerstens is het inzicht gegroeid dat de 
multilaterale kanalen aan zekere beper
kingen gebonden zijn die aan hun verwer
kingscapaciteit of aan een effectief hulp
bcleid in de weg kunnen staan (zie onder 
andere hetgeen boven is gezegd over de 
groci van het stelsel van internationale 
organisaties). 
- Het stelsel van bilaterale relaties op 
gouvernementeel niveau staat eveneens 
onder druk. Aan Nederlandse zijde blijkt 
dit bijvoorbeeld uit de vraagtekens welke 
worden gezet bij het concentratie-landen
beleid. De verwachtingen ten aanzien van 
de rol van de rcgeringen in de Derde-We
reldlanden zijn lang niet altijd uitgeko
mcn. Sommige regeringen mogen zelfs 
gcen partner zijn van de Nederlandse over
heid vanwege hun ideologische of repres
sieve karakter; andere regeringen signale
ren officieel een afgenomen absorptiever
mogen of ecn verminderde kapitaalbehoef
te op nationaal niveau terwijl toch een 
belangrijk deel van hun bevolking drin
gend behoefte heeft aan directe basisge-
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richte hulp. 
- Tntussen zijn de sociale organisaties en 
basisbewegingen die bijna overal in de 
Derde Wereld naar voren komen, gewor
den tot niet meer weg te denken instru
menten in het ontwikkelingsproces van de 
Ianden als geheel en van de armste groe
pen in het bijzonder. AI dan niet van ker
kelijke oorsprong of karakter, hebben 
deze organisaties de laatste jaren een 
enorme vitaliteit getoond. Zij zijn niet 
Ianger bereid het ontwikkelingsproces ge
heel en al over te Iaten aan de overheden 
met hun bilateralc en multilaterale pro
gramma's welke vaak niet zijn afgestemd 
op de werkelijke noden van de samenle
ving; ook zijn ze niet meer tevreden met 
de vrijblijvende en marginale positie welke 
bepaalde overheden hen als franje aan 
het nationale ontwikkelingsbeleid toelaten. 
Zij zoeken steeds meer naar aanzetten 
binnen de eigen groep, de eigen organi
satie, gemeente of parochie. Een zekere 
complementariteit met de gouvernemen
tele (bilateraal of multilateraal gesteunde) 
programma's is hierbij, althans in enkele 
Ianden, niet uitgesloten. 

Enkele jaren geleden was er nog aanlei
ding voor een afwachtende houding ten 
aanzien van het medefinancieringspro
gramma; voorzichtigheid werd toen ook 
door de medcfinancieringsorganisaties be
pleit. Momenteel echter hebben de parti
culiere en basisinitiatieven hun vitaliteit 
voldoende bewezen. Er is een infrastruc
tuur- vanouds aanwezig vanuit autoch
tone structuren of vanuit de kerken, dan
wei opgebouwd of gestimuleerd vanuit het 
buitenland - die met sterk sociaal engage
ment op de lijn van het Nederlandse doel
groepenbeleid zit. De initiatieven welke 
vanuit deze infrastructuur ter medefinan
ciering worden aangeboden zijn aanzien
lijk in kwaliteit gestegen. Het medefinan
cieringsprogramma is zodoende gedurende 
de laatste jaren wezenlijk van karakter 
veranderd. Van vooral een instrument tot 
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het verschaffen van voorzieningen in de 
sfeer van gezondheidszorg en onderwijs, 
is het duidelijk gegroeid tot een kanaal 
waarlangs op honderden plaatsen gewerkt 
wordt aan cooperatie-opbouw, platte
landsontwikkeling, preventieve gezond
heidszorg, vrouwenvorming, sociale be
wustvlording, slumverbetering en derge
lijke. 
De medefinancieringsorganisaties zien zich 
gesteld tegenover de uitdaging om aan dit 
veranderde karakter recht te doen. Reeds 
is hun wijze van werken voor een belang
rijk deel aangepast (mede dankzij de mo
gelijkheden welke het programmafinan
cieringsmodel hen bood). Thans staan zij 
voor de opdracht ook in de omvang van 
hun operaties recht te doen aan het toene
mende beroep dat vanuit de Derde We
reid tot hen komt. 
De nominalc omvang van het medefinan
cieringsprogramma is niet meer dan trend
matig verhoogd sinds die in 1977 is be
paald op 5 % van de ODA-hulp. De wer
kelijke hulpinspanning welke met de toe
gewezen bedragen kon worden gereali
seerd is echter gelijk gebleven of zelfs af
genomen. Met het stijgend budget kan 
steeds minder worden gedaan in Ianden 
waar de inflatie voortholt en/ of waar de 
nationale munt is gekoppeld aan de dollar. 
Omdat het medefinancieringsprogramma 
uit de aard van haar werkzaamheden 
overwegend lokale kosten financiert en 
weinig importgoederen, wordt het zwaar
der door de monetaire ontwikkelingen ge
troffen dan de bilaterale of multilaterale 
programma's. Voegt men daarbij de toe
genomen betekenis van de niet-gouverne
mentele organisaties in de Derde Wereld 
bij het realiseren van het Nederlands doel
groepenbeleid, dan lijkt er aile aanleiding 
het aandeel van het medefinancierings
programma in de ODA-hulp nog eens te 
bezien. Een dergelijke heroverweging zou 
naar de mening van de werkgroep moeten 
plaatsvinden in het kader van de hiervoor 
reeds bepleite onderlinge afweging van de 
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kanalen waarlangs de Nederlandse ont
wikkelingssamenwerking gestalte krijgt 
(zie hoofdstuk 2). Mede gezien de welwil
lende opmerkingen ten aanzien van het 
medefinancieringsprogramma welke de 
laatste tijd te beluisteren zijn geweest in 
kringen van PvdA en 0'66, mag worden 
verwacht dat met steun van het CDA een 
verhoging van het aandeel van het mede
financieringsprogramma in de CDA- fond
sen bespreekbaar kan zijn en ook politick 
haalbaar zal zijn. 

Resolutie CDA-partijbestuur 
Op 6 maart j.l. is deze notitie in het partij
bestuur van het CDA besproken. 
Daarbij is een resolutie aanvaard waarin 
het partijbestuur constateert: 

- met instemming dat het regeerak
koord van het kabinet de omvang van de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
stelt op ten minste I ,5 % van het netto
nationaal inkomen per jaar en dat even
tuele bezuinigingen in het totale ovcrheids
budget daarin geen verandering mogen 
brengen. 

en uitspreekt: 
- dat in een periode van steeds schaar
ser wordende overheidsmiddelen het meer 
dan ooit aankomt op de noodzaak van 
een effectief en kwalitatief hoogwaardig 
beleid teneinde een breed draagvlak voor 
de Nederlandse ontwikkelingssamenwer
king te waarborgen en te verstevigen. 

- dat, mede gelet op de toegenomen be
tekenis van de niet-gouvernementele orga
nisaties in de derde wereld, de rol van 
particuliere medefinancieringsorganisaties 
van essentiele betekenis is, en dringt aan 
op een versterking van hun aandeel in 
het totale ontwikkelingsbeleid. 
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In dit besprekingsartikel gaat dr. Vermaat met name in op de studie van de Wctenschappe
lijke Raad voor het Regeringsbeleid: Vernieuwingen in hct arbeidsbestcl. Hct gaat daarin 
om tien mogclijkc aangrijpingspunten voor beleid, die Vermaat aile bespreekt. Hij ziet 
perspectief in vooral arbcidstijdverkorting en deeltijdarbeid, waarbij cvenwel inkomensoffers 
gebracht moeten worden. Ook bespreekt hij de verschuiving in normen en waarden met be
trekking tot volledige werkgelegenheid en uit hij zijn zorg omtrent een individualisering in 
het belastingsysteem, dat op gespannen voet komt tc staan met een sociaal be!eid, dat 
rekening houdt met factoren als gezinseenheid en draagkracht. 

i- 1 86 De regionale resultaten van bet CDA 

door dr. J. G. F. Terwindt 

Dc landelijke feeststemming van hct CDA naar aanleiding van de Provinciale Staten-ver
kiezingen (winst ten opzichte van de Kamerverkiezingen van mei 1981) werd in de meeste 
provincies niet zo goed begrepen: overal, behalve in Limburg, verloor het CDA Statenzetels. 
Dr. Terwindt beschrijft de regionale bijdragcn aan het verlies en de winst van het CDA 
door een analyse van de resultaten van de meer dan 70 Statenkieskringen in ons land. 

1 9 3 Produktie tcgen elke prijs 

,;- door drs. H. J. Y do 

~r 

l-

es 

De schrijver legt, zoals hij in zijn bijdrage verduidelijkt, de relatie tussen levensbeschouwing 
en politick wat anders dan gebruikelijk is binnen het CDA. Van daaruit komt hij tot af
wijkende opvattingen inzake het bestrijden van werkloosheid, inflatie en woningnood. 
Schaarste en werkloosheid kunnen, aldus Ydo, aileen overwonnen worden door produktie 
tcgen elke prijs. 
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Mr. L. A. Struik reageert op de bijdrage van mr. W. C. D. Hoogendijk in het 
maartnummer: Is het CDA tegengevaiien? 

Bockbespreking: Burgerlijke ongehoorzaamheid, ceo andere benadering van de 
verhouding kerk/ staat. 

Deze oratie van prof. dr. W. E. Verdonk wordt besproken door mr. F. J. H. 
Schneiders. 

213 Boekbespreking: Windthorst. A political biography, door M. L. Anderson. 

Deze studie wordt besproken door prof. mr. A. M. Donner. 
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Wat individualisering wei IS 

In het hoofdstuk sociaal-economisch be
leid van: 'Om een zinvol bestaan' staat 
onder de grenzen van het overheidsbeleid: 
'Ben overheid richt niet veel uit wanneer 
een samenleving wordt beheerst door een 
roep om individualisering en neigt tot een 
consumptief hier- en nu-levensgevoel, 
groepsegoi'sme en wegvluchten voor ver
antwoordelijkheden. Ben analyse van wat 
er thans op sociaal economisch terrein 
aan de gang is kan het daarom niet stellen 
zonder een verband te leggen met datgene 
wat mensen ten diepste beweegt.' 
Het is spijtig, dat individualisering zowel 
als emancipatie in het CDA vaak een wat 
negatieve klank heeft, vooral omdat deze 
woorden veelal in verband met vrouwen 
gebruikt worden. Zie in dit verband ook 
de toelichting op emancipatie in het 'Pro
gram van Uitgangspunten' waar in ver
band met emancipatiestreven het woord 
'eigenbelang' valt en over ontsporen in de 
zin van ontkennen van de onderlinge af
hankelijkheid van mensen gesproken 
wordt. 
Graag wil ik daarom uiting geven aan 
wat een aantal vrouwen ten diepste be
weegt als ze een pleidooi houden voor in
dividualisering, wat nauw samenhangt 
met hun streven naar emancipatie. Het 
heeft te maken met de veranderde plaats 
van de vrouw in gezin en samenleving, 
maar ook met het verschiilend invullen 
van het woord individualiseren. 

Wat is er met de plaats van de vrouw aan 
de hand? lk beperk me hier tot de ge
huwde vrouw met gezinsverantwoordelijk
heid (voor ongehuwde vrouwen en gehuw
de zonder kinderen ligt het iets anders). 
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Vroeger had de vrouw een meer dan voile 
dagtaak binnen het gezin, waarbij op een 
groat aantal talenten een beroep gedaan 
werd. Ze had in het groot-gezin altijd 
mensen om voor te zorgen: een groat aan
tal kinderen, inwonende oudcrs, knechten, 
ongehuwde broers en zussen; ze had haar 
aandeel in het bedrijf van haar man, dat 
meestal thuis werd uitgeoefend. Daarnaast 
had ze vee] werk om het huishouden te 
vcrzorgen omdat ze niet de beschikking 
had over technische hulpmiddelen om het 
te vereenvoudigen. Ze had nooit tijd over. 
Vooral sinds de industrialisatie is het 
gezin veranderd. Sinds die tijd bleef een 
groat aantal talenten van de vrouw onge
bruikt, onontwikkeld en kreeg nag maar 
een talent exclusief aile aandacht: het 
moederschap en alles wat daarbij hoort. 
V ooral nu de laatste jaren het kindertal 
beperkt is, hebben al deze veranderingen 
ingrijpende gevolgen voor de plaats van 
de vrouw in het gezin en mede als gevolg 
daarvan in de samenleving. Nu in 1982 
heeft het gezin statistisch gezien 1,5 kind. 
Oat ene kind of die twee kinderen gaan 
met 4 jaar naar school. Br zijn geen inwo
nende ouders meer die dagelijks zorg be
hoeven en ook in het bedrijf van haar man 
heeft de vrouw geen taak meer, want de 
meeste mannen werken buitenshuis. (AI
leen waar het bedrijf nag aan huis is, is 
de situatie nog enigszins te vergelijken 
met vroeger.) Het hele huis staat vol mo
derne hulpmiddelen als stofzuiger, was
machine enz. 
Kortom, de vrouw heeft zeeen tijd en 
energie over. Als je dan bedenkt dat ze, 
meer dan vroeger het geval was, een be
roepsopleiding heeft gehad, dan is het 
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niet zo gek, dat ze met al die tijd en haar 
andere talenten iets wil doen. Ze wil die 
talenten verder ontplooien en gaan gebrui
ken en naast haar gezinsverantwoordelijk
heid zclf kiczen of, en in hoeverre zij daar
bij nog verantwoordelijkheid in de samen
lcving op zich kan nemen. In mijn levens
opvatting is de vrouw evenals de man een 
volstrekt eigen individuele persoonlijkheid 
met eigen talenten, met eigen verantwoor
delijkheid. Bij het Laatste Oordeel zal 
icder mens individueel aangesproken wor
den en rekenschap moeten afleggen van 
wat hij/zij met zijn/haar talenten ge
daan heeft en of hij/zij zijn/haar verant
woordelijkheid goed ingevuld heeft; of 
hij/zij zich ingezet heeft voor gerechtig
hcid; of hij/zij solidair is geweest met de 
zwakken. Overigens laat dit onverlet, dat 
icdere individuele mens leeft in betrok
kenheid bij de ander, dat mensen gericht 
zijn op elkaar; elkaar nodig hebben; zorg 
mocten hebben voor elkaar. 
Artikel 22 van het Program van Uitgangs
punten zegt, dat de mens in de maatschap
pij is gesteld als verantwoordelijk per
soon, niet alleen verantwoordelijk voor 
zichzelf, maar ook voor de medemens en 
voor de ontwikkeling van de samenleving. 
De christen-democratic wil mensen op 
dezc vcrantwoordelijkheid aanspreken. In 
ccn interview van Dieudonnee ten Berge 
met Van Agt in Elsevier zegt Van Agt: 
'De keuze van het toevertrouwen van ver
antwoordelijkhcid is principieel van aard 
en hceft te maken met mijn Ievens- en 
maatschappijbeschouwing. Het hoort we
zenlijk tot de erkenning van de waardig
heid van de menselijke persoon, dat hij in 
verantwoordelijkheid gesteld wordt. En 
dat vergt, dat hij de consequenties van zijn 
verantwoordelijkheid zelf te dragen krijgt.' 

Waarom ik dit zo ruim uitwerk is, omdat 
in het denken van vrouwen emanciperen 
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en individualiseren alles te maken heeft 
met het dragen van die eigen verantwoor
delijkheid. De vrouw wil als individuele 
persoonlijkheid meedoen in het gezin en 
aangesproken worden op haar verant
woordelijkheid in de samenleving. 
Naar aanleiding van de discussie-nota 
over het gezin heeft een groot aantal 
CDA-vrouwen uitgesproken dat 'een zeke
re individualisering van de gezinspartners 
noodzakelijk is. Dit wordt gebaseerd op 
de eigen verantwoordelijkheid van ieder 
mens. Daarbij zal deze verantwoordelijk
heid niet bij het 'eigen' mogen ophouden, 
maar vanuit een versterkte eigen verant
woordelijkheid moeten uitmonden in een 
grotere en zwaarderwegende verantwoor
delijkheid voor de ander.' Ook spraken 
CDA-vrouwen zich uit over het begrip 
individualiseren: 'het aanspreken van 
ieder mens op eigen verantwoordelijk
heid.' 
In de opvatting van CDA-vrouwen is indi
vidualisering niet beperkt tot het terrein 
van inkomen en sociale zekerheid, het is 
ook niet het wegvluchten voor verant
woordelijkheid, maar juist het tegendeel: 
vanuit je eigen individuele persoonlijkheid 
bewust kiezen voor het dragen van ver
antwoordelijkheid met alle consequenties 
daarvan. 
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door prof. dr. A. J. Vermaat 

Prof. dr. A. J. V ermaat is hoogleraar economische 
politiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Trekken en duwen aan het 
arbeidsbestel 

EEN BESPREKINGSARTIKEL 1 

Aanleiding en overzicht 
Gemeten aan de traditione1e doelstelling van volledige (en volwaardige) werkge
legenheid is het fa1en van het sociaal-economisch beleid klip en klaar. De gere
gistreerde werkloosheid 1oopt snel op naar het niveau van een half miljoen personen. 
De vraag: W at nu? wordt steeds dringender. 

Vandaar dat de eind 1981 verschenen 
nieuwe studie van de Wetenschappe1ijke 
Raad voor het Regeringsbe1eid zeer wel
kom is. Daarin worden immers allerlei 
mogelijke vernieuwingen in het arbeids
bestel aan de orde gesteld. Dit moet overi
gens gczien worden in samenhang met de 
eerder door de WRR gepubliceerde studie 
'P1aats en toekomst van de Neder1andse 
industrie' (1980). Maar het gaat niet aileen 
om een nadenken over de wijze waarop 
men de bestaande werkloosheid weer kan 
terugdringen tot beneden een aanvaard
baar niveau. Ook andere maatschappe-

lijke vragen zijn in het geding. We1k beleid 
is opportuun uit een oogpunt van eman
cipatie? Moet betaa1de arbeid niet sterk 
gere1ativeerd worden? To we1ke mate moet 
de overheid zich met deze zaken diep
gaand bemoeien? Wat te doen met het 
stelsel van de sociale zekerheid? Kortom, 
hoe gaat ons toekomstig arbeidsbeste1 
eruit zien?! 
Dit zijn belangwekkende vragen. Het is 
waarschijnlijk nog te vroeg om gedeci
deerde antwoorden te willen geven. Maar 
een bespreking ervan is dringend noodza
kelijk. Yandaar dat ik ben ingegaan op 

1 Besproken worden de volgende twee rapporten: (1) W.R.R., Vernieuwingen in het arbeidsbe
stel, nr. 21, Staatsuitgeverij, Den Haag 1981, en (2) S.C.P., Arbeidsplaatsenp/annen of arbeids
plaatsen plannen?, nr. 27 Sociaal en Cultureel Planbureau, Rijswijk 1981. 
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het verzock van de redactie om deze rap
porten over het werkgelegenheidsbeleid 
(in ruime zin) bier te presenteren en van 
enigc kanttckeningen te voorzien. 
Beknopthcid is uiteraard geboden, zodat 
ik zal volstaan met de hoofdlijnen. Mis
schien is daarbij de volgendc volgorde het 
mcest dienstig. Allerecrst wordt stilge
staan bij cen aantal verschuivingen in de 
maatschappelijke normstelling. Daarna 
wordt bet ontstaan van de omvangrijke 
werkloosheid geschetst. V crvolgens wor
den cen aantal mogclijke oplossingswegen 
bczien vanuit de optiek van de doelstel
ling van de werkloosheidsbestrijding. Ten
slotte worden de andere schijnwerpers 
aangeknipt om te bezien of de 'antwoor
den van de economisten' passen bij de 
ovcrige maatschappelijke tendenties. 

Verschuivingen in normen en waarden 
De uitdagingen, die heden ten dage aan 
bet arbeidsbestel worden gesteld, hangen 
niet aileen samen met de grote werkloos
!Jeid. Ook verschuivingen in de normen en 
waardcn in de samenleving doen hun in
vloed hierop gclden. Om welke zaken gaat 
het hicrbij? Globaal formulerend kan bet 
volgende aangeduid worden als de meest 
typcrende normverschuivingen. 
De opvattingen van mensen worden naast 
de be'invloeding door opvoeding en mee
gekregen geestelijke en culturele waarden 
stcrk bcpaald door de leefomgeving en de 
mogclijkheden en moeilijkheden, die zich 
daarin prcsenteren. Nu kan men de afge
lopen dcrtig jaar het best typeren als een 
ongekendc wclvaartsexplosie, waarbij de 
technologic vcrrasscnde vernieuwingen 
aanbood en waarbij vele grenzen letterlijk 
en figuurlijk wegvielen. De leefruimte 
verwijddc zich enorm. Traditionele nor
men kwijnden en nieuwe dienden zich aan. 
Zonder volledig te zijn, kunnen genoemd 
worden: 
- deconfcssionalisering van de maat
schappclijke organisaties en afbrokkeling 
van de verzuiling; 
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- opkomst van een nieuwe 'massa'mens 
zonder duidelijke groepsvorming; 
- sterke individualisering van het waar
denpatroon; emancipatie van het individu, 
met name van de jongc mens; verzet tegen 
algemene normen; 
- grate verticale mobiliteit, toename van 
het gelijkheidsdenken en een met jaloezie 
gepaard gaande vereenzelviging van 'heb
ben' met 'zijn'; 
- uiteenvallen van hechte sociale groepen 
ten gevolge van de toegenomen functiona
lisering; 
- sterke verschuiving in de normstelling 
ten aanzien van zaken als de sexualiteit, 
de positie van de vrouw en diverse samen
levingspa tronen; 
- toenemend gevoel dat de overheid ver
antwoordelijk is voor het tijdig vervullen 
van allerlei verlangens; 
- toenemend wantrouwen ten aanzien van 
gezagsdragers; billijking van de burgerlij
ke ongehoorzaamheid en idealisering van 
de zogenaamde directe democratic; 
- verbrokkeling van de - ondanks de 
vroegere verzuiling - bestaande uniforme 
opvattingen ten aanzien van de meest fun
damentele rechtsregels; en 
- een door de jarenlange welvaartsgroei 
ondermijnde offerbereidheid, tenzij men 
de resultaten in de eigen leefgemeenschap 
direct terugziet. 

Laat men dit rijtje op zich inwerken- zon
der de pretentie van een afgeronde cul
tuurfilosofische beschouwing te hebben -
dan dringt zich het beeld op van het ver
wende kind. Geen wonder dat de stroming 
van het narcisme allerwegen wordt ge
signaleerd als de nieuwe levenshouding: 
wcl rechten, geen plichten! Dat is te be
treuren, want het leidt tot extra span
ningen, zeker in een periode dat de wel
vaart dreigt af te kalven. Intolerantie en 
gewelddadigheid nemen toe. Zo ook de 
versplintering in de opvattingen over de 
grate mondiale problemen als de armoede, 
de kernbewapening annex kernenergie en 
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de zorg voor het leefmilieu. Problemen 
die overigens alles te maken hebben met 
de economische vraagstukken. 

Het ontstaan van de grote werkloosheid 
Het is buiten kijf dat de Nederlandse 
volkshuishouding geconfronteerd wordt 
md de grootste werkloosheid sinds de 
grote werelddepressie van de jaren dertig. 
Hanteert men voorzichtige ramingen om
trent de verborgen werkloosheid, dan 
komt men al gauw op een totale arbeids
reserve van ruimschoots boven de tien 
procent van de totale beroepsbevolking. 
Daarmee nadert men het sombere record 
uit 1936, al zijn nu het welvaartspeil en 
de sociale voorzieningen (nog) aanmerke
lijk gunstiger. 
De factoren achter deze trieste ontwikke
ling van de werkgelegenheid liggen deels 
op het internationale vlak maar zijn ook 
gedeeltelijk intern van aard. lnternationaal 
gezien is de tamelijk stabiele groei van de 
jaren zestig en begin zeventig ingeruild 
voor een stagnerende groei van de wereld
handel, verschuivende afzetpatronen tus
sen Ianden en blokken, en hoge maar uit
eenlopende inflatiepercentages (uiteenlo
pend zowel naar Ianden als goederen) 
gepaard gaande met monetaire instabili
teiten; alles uitmondend in een sterk toe
genomen onzekerheid. Hierdoor vallen de 
gebruikelijke technologische impulsen stil. 
Achter deze economische stagnatie zitten 
stellig structurele krachten, die niet zo
maar zullen verdwijnen. Te noemen valt 
de schaarste van grondstoffen en energie
dragers, welke geleid heeft tot verande
ringen in de prijsverhoudingen en tot 
machtsverschuivingen tussen Ianden. Ver
der treden de zogenaamde NIC's (de nieu
we industrielanden uit Zuid-Amerika en 
Azie) aan op de wereldmarkt, terwijl de 
economische impulsen van de vorming 
van de EEG uitgewerkt zijn. 
Nederland is een relatief sterk open volks
huishouding. Als het buitenland verkou
den is, krijgen wij - bij wijze van spre-

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 4/82 

178 

ken - longontsteking. Als de groei stilvalt, 
vallen er bovendien harde klappen in de 
sectoren waar investeringsgoederen wor
den geproduceerd. Deze sectoren zijn im
mers ingesteld op groei. Nu komt deze 
ontwikkeling boven op een toch al afkal
vende werkgelegenheid in de industriele 
sectoren in het algemeen. 
In dit opzicht deed Nederland het apert 
slechter dan de andere ontwikkelde Ian
den. Een aantal factoren speelde een rol 
in deze negatieve trendmatige ontwikke
ling. Te noemen valt: 
- traditionele voorkeur voor handel en 
diensten boven de techniek; 
- verbijzondering op intermediaire en 
massaprodukten met een hoge energie
intensiteit en een sterke potentie tot stij
ging van de arbeidsproduktiviteit door 
middel van kapitaalintensivering; 
- snelle stijging van de reele lonen op het 
tempo van de meest produktieve bedrijven, 
waardoor de nationale reele loonkosten 
stegen ten koste van de werkgelegenheid 
in arbeidsintensieve en overigens zwakke 
bedrijfstakken; 
- opbouw en uitbreiding van het stelsel 
van overdrachtsinkomens onder gelijk
tijdige verhoging van het uitkeringsniveau 
in reele zin; 
- de tijdelijk 'stimulerende' werking van 
de extra aardgasopbrengsten; 
- afwenteling van stijgende sociale pre
mies en fiscale heffingen op het winstin
komen in de volkshuishouding; en een 
- tamelijk slecht functionerende arbeids
markt. 
Gezien deze invloeden - vanuit binnen- en 
buitenland - is het niet verwonderlijk dat 
het aantal arbeidsplaatsen in de markt
sector daalt. De nieuwe investeringen be
wegen zich op een zeer laag niveau, het
geen mede verklaard kan worden door 
hoge rentevoeten en grate onzekerheden. 
Bestaande arbeidsplaatsen vervallen ten
gevolge van buitenlandse concurrentie zo
wel op de wereldmarkt als op de thuis
markt. De compenserende uitbreiding van 
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werkgelegenheid in de kwartaire sector 
schict tekort, mede tengevolge van de 
deplorabele overheidsfinancien. Bleef in 
het verleden de afnemende werkgelegen
heid in de marktsector nog verhuld door 
een daling van het aantal gewerkte man
uren per manjaar (werktijdverkorting, toe
nemend ziekteverzuim, afnemend over
werk e.d.), nu treedt het tekort aan werk 
helder aan de dag met name door de snelle 
groei van de nieuwe arbeidskrachten 
(voornamelijk gehuwde vrouwen en jonge
ren). 
Samenvattend kan men stellen dat het 
aanbod van arbeidskrachten fors stijgt 
met ongeveer 1 % van de totale beroeps
bevolking per jaar, terwijl de vraag naar 
arbeidskrachten daalt met ongeveer het 
verschil tussen de gemiddelde jaarlijkse 
groei van de arbeidsproduktiviteit in de 
economic en de groei van het nationale 
produkt. Per jaar neemt de arbeidsreserve 
dus toe met gemiddeld meer dan 2% van 
de beroepsbevolking. Zo'n trend Jeidt tot 
een desastreuze ontwikkeling. 

Werkgelegenheidsbeleid 
Is het sociaal-economisch beleid dan niet 
in staat deze negatieve trend om te buigen 
tot een meer aanvaardbaar werkloosheids
percentage? De achtereenvolgende kabi
netten riepen de bestrijding van de werk
loosheid uit tot de hoogste prioriteit en 
kondigden telkens weer nieuw beleid aan. 
Toch neemt de twijfel toe. Deugen de 
economische adviezen niet? Gooien tech
nologische, demografische of internatio
nale ontwikkelingen roet in het eten? 
Functioneert ons economisch stelsel niet 
Ianger? Of weigert men in de samenleving 
gehoor te geven aan juiste maar impopu
laire adviezen? 
De WRR blijft staan achter de eerder ge
geven adviezen terzake van het scheppen 
van een sterk draagvlak door het voeren 
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van een herindustrialisatiebeleid voor de 
marktsector annex het creeren van nieuwe 
arbeidsplaatsen in de niet-commerciele 
kwartaire sector door overheveling van 
in de industrie extra gegenereerde koop
kracht. Dit is overigens geen eenvoudig 
noch korte-termijnbeleid 2. De aanvangs
condities in de bedrijven zijn veelal onder 
de maat. Er zijn grote bedragen voor 
nieuwe investeringen nodig. Er zijn ge
durfde en risico-volle nieuwe activiteiten 
noodzakelijk. Er zijn onmiskenbaar insti
tutionele veranderingen nodig om de ar
beidsmarkt soepeler te Iaten werken. 

Kortom, heel wat verworvenheden van 
de factor arbeid moeten opgeofferd wor
den. J uist de relatieve prijs van arbeid zal 
moeten zakken, zowel om de internatio
nale concurrentiepositie te verstevigen als 
om de uitstoot van arbeid in het produk
tieproces tegen te gaan. 
Vooral voor de vakbonden is dit moeilijk 
te verteren beleid. Temeer daar de positie 
van de laagstbetaalden en van de uitke
ringstrekkers niet buiten schot kan blijven. 
Bovendien betekent uitstel van beleid een 
intensivering van de problematiek. Dit is 
des te vervelender omdat er een geruime 
tijd benodigd zal zijn om de negatieve 
trend zichtbaar om te buigen. Immers, een 
snelle economische groei ter grootte van 
zo'n 6 % per jaar - die het werkloosheids
probleem op korte termijn zou kunnen 
oplossen - is noch mogelijk noch wense
lijk. Daarom is het verheugend dat de 
WRR in een brede studie andere alter
natieven heeft onderzocht. Het gaat hierbij 
om tien globaal in beschouwing genomen 
oplossingen, die elkaar niet behoeven 
uit te sluiten, en die over enig maatschap
pelijk draagvlak lijken te beschikken. Ove
rigens betekent dit perse niet, dat het 
'normale' beleid nu verder achterwege zou 
kunnen blijven. Zonder zulk beleid moet 
een ineenstorting van het bestaande econo-

2 Zo'n 'aftappingsbeleid' is overigens slechts mogelijk indien de afzet van de betrokken indu
striele sectoren voldoende snel kan toenemen. 
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misch stelsel gevreesd worden. 
Voordat nader wordt ingegaan op de tien 
door de WRR onderzochte instrumenten, 
is het dienstig kort stil te staan bij het 
rapport van het SCP. Dit rapport (waar
van een samenvatting onder dezelfde 
titel is verschenen in het tijdschrift Econo
misch-Statistische Berichten d.d. 3-2-1982) 
heeft een hoofd- en een neventhema. 
Beide thema's zijn belangwekkend. Het 
neventhema heeft betrekking op het ken
nelijke onvermogen van de overheid om 
gemaakte plannen ook snel te doen reali
seren. Dit is des te vervelender nu het 
maatschappelijke ongeduld voortdurend 
leidt tot nieuwe plannen die over de oude 
heenbuitelen. Een effectief beleidt valt zo 
niet te verwachten. Nog belangrijker is 
de hoofdvraag in dit rapport, namelijk of 
de met behulp van overheidsfinancien ge
realiseerde werkgelegenheid in de kwar
taire sector ook past bij de behoeften in 
de samenleving. V olgens de auteur - R. 
Goudriaan - valt er een grote discrepantie 
te signaleren tussen de beoogde uitbrei
dingen in de kwartaire sector en het ni
veau dat qua gebruik adequaat genoemd 
mag worden. Met andere woorden: langs 
deze weg komt een weinig efficiente ver
deling van het voorzieningenpakket tot 
stand. De overheid blijkt dus niet de beste 
beslisser te zijn met betrekking tot de 
maatschappelijke produktie, althans be
zien vanuit het oogpunt van de economi
sche efficientie. Uit het voorgaande lijkt 
mij het nuttige advies te trekken niet te
veel te vertrouwen op de overheid als 
'ondernemer', d.w.z. als beslisser over de 
maatschappelijke verdeling van de pro
duktieve krachten. 

Tien mogelijke altematieven 
In het laatste rapport van de WRR wordt 
uitvoerig stilgestaan bij een tiental moge
lijke nevenoplossingen naast het gewone 
sociaal-economische beleid. In dit kader 
is uiteraard vooral van belang het oordeel 
over deze alternatieve instrumenten uit 
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het oogpunt van de werkgelegenheid. In 
een volgende paragraaf zal apart gelet 
worden op de invalshoek van de normen 
en waarden. Nu is het een dik rapport 
(350 pagina's; voor de haastige lezer ge
lukkig met goede sa men vattingen in het 
eerste en laatste hoofdstuk) zodat volstaan 
moet worden met de getrokken conclusies. 
De arbeidsmarkt is - voorzover in wer
king- duidelijk onevenwichtig. Immers, 
de vraag naar arbeidskrachten schiet te
kort in vergelijking tot het aanbod tegen 
de geldende condities. De tien onderzochte 
instrumenten kan men groeperen naar het 
effect op vraag, aanbod resp. de aanpas
sing van vraag en aanbod op elkaar. Dit 
laatste is heel duidelijk het geval bij de 
volgende twee instrumenten: a) de aan
passing van de beloningsstructuur aan de 
bestaande schaarsteverhoudingen (verbe
tering van de loonmarkt), waarbij andere 
dan gebruikelijke inkomensverschillen 
kunnen optreden, en b) een verbetering 
van de kwaliteit van de arbeidsplaats. 
Beide instrumenten kan men als comple
mentair opvatten en bevorderen het be
reiken van een meer evenwichtige banen
markt. 

Bevordering van de vraag naar werkne
mers vindt plaats bij toepassing van een 
de arbeidsintensiteit van de produktie sti
mulerende bei:nvloeding van de consump
tie. Met name gaat het om effecten op 
het terrein van de bevordering van de 
volkshuisvesting, het openbaar vervoer 
(tevens gunstig uit een oogpunt van ener
gieverbruik per reizigerkilometer) en het 
binnenlandse toerisme. 
Een andere mogelijkheid is het opzetten 
van speciale projecten met een alternatieve 
vorm van werkgelegenheid (berustend op 
minder hierarchie en meer vrijwilligheid 
en cobperatie) voor anderszins moeilijk 
plaatsbaren. Verder werden vijf moge
lijkheden onderzocht ter reducering van 
het bestaande arbeidsaanbod. Hieronder 
vallen: algemene werktijdverkorting, 
educatief verlof, deeltijdarbeid, geven van 
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een verzorgersloon aan hen die zorgdragen 
voor kinderen en een basisloon aan ieder
cen boven een bepaalde leeftijd. Tenslotte 
zijn er nog als twce laatste mogelijkheden 
onderzocht het doen verschuiven van be
taalde arbeid naar onbetaalde arbeid (en 
omgekeerd, nl. ook enige subsidiering 
van vrijwilligerswerk). 

Wat kan men vaststellen omtrent de effec
ten van dezc instrumenten op de heersen
de onevenwichtigheid op de arbeids
markt? 
Een dee) van deze onevenwichtigheid heeft 
te maken met het bestaan van zowel 
gcografische als functionele immobilitei
ten. Op het ogenblik is dit verhuld door 
de conjuncturele ineenzakking van de 
openstaandc vacatures, maar via empi
risch onderzoek is bekend dat dit manco 
van de arbcidsmarkt in de jaren zestig en 
zeventig aanzienlijk groter is geworden. 
Het WRR-rapport verwacht een positieve 
bijdrage in de bestrijding van deze vorm 
van werkloosheid van maatregelen, die 
gericht zijn op hct beter Iaten werken van 
de banenmarkt. Door bepaalde werk
zaamhcden beter te belonen. door de mo
bilitcit krachtig te bevorderen en door een 
grotere differentiatie in de brutoloonvor
ming en in de heffing van sociale premies 
kunnen su bstantiele effecten gerealiseerd 
worden 3 . Ook enkele empirische voor
studies onderbouwen deze conclusie. Het 
doorvoeren hiervan betekent uiteraard 
wei een zekere aanslag op de sterk cen
tralistische loonvorming in ons land. lk 
hcb daar vrede mee, want in het verleden 
is gebleken dat deze centralistische loon
vorming twce belangrijke negatieve effec
ten had, nl. a) een verstarring van de 
arbeidsmarkt, en b) een uniforme, te hoge 
jaarlijkse gemiddelde loonstijging. 
Vee) moeilijker te plaatsen qua effect op 
de werkloosheid is de voorgestane bevor-

dering van de arbeidsplaatskwaliteit. 
Neemt men de opgetreden groei van het 
scholingsniveau van het arbeidsaanbod en 
de scherpere maatschappelijke eisen aan 
de kwaliteit van de arbeidsplaats als een 
gegeven, dan is het probleem slechts op
losbaar door te zoeken naar grotendeels 
andere produktiemethoden in de industrie. 
Nu is dit niet perse onmogelijk. Toch moet 
sterk gerekend worden met: I) de kans op 
een verdere verlaging van de arbeidsin
tensiteit van de produktie door een voort
schrijdende automatisering, en 2) met 
grote investeringsbedragen om de kwali
teit van de arbeidsplaats te verhogen. In 
tijden van sterke welvaartsgroei is dit 
een aantrekkelijke besteding, maar voor
alsnog zal dit toekomstmuziek blijven. Op 
korte termijn mag men van dit alternatief 
niet teveel verwachten uit een oogpunt 
van de werkloosheidsbestrijding. 
Uit de beschouwingen rond betaalde en 
onbetaalde arbeid v0lgt enerzijds de hoop
voile conclusie dat er nog vee) maatschap
pelijke behoefte aan arbeid in de hulpver
lening bestaat. Anderzijds vallen er twee 
negatieve conclusies te beluisteren. Het 
WRR-rapport komt tot de conclusie dat 
- ondanks aile gloedvolle pleidooien voor 
een opwaardering van de rol der niet be
taalde arbeid als maatschappelijk zinvolle 
bezigheid -de hulpverlening uit een oog
punt van kwaliteit moet berusten op 
hoofdzakelijk professionele, en dus be
taalde arbeid. Nu is in de afgelopen jaren 
inderdaad een sterke uitbreiding van de 
kwartaire sector opgetreden, maar het geld 
is op. De economische stagnatie belem
mert de toepassing van dit alternatief. 

Op dit punt zij aile aandacht gevraagd 
voor de kennelijke paradox, dat men af 
wil van de zedelijke superioriteit van de 
betaalde arbeid, maar dat men in de prak
tijk niet blijkt te willen Ieven met (en van) 
deze onbetaalde vrijwilligersarbeid, terwijl 

3 M.i. kan men hieraan ook toevoegen maatregelen ten aanzien van inactieven zoals een 
strikter begrip 'passende arbeid' en 'koppeling-op-afstand'. ' 
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ook het alternatief van de (lichtelijk) ge
subsidieerde vrijwilligersarbeid door de 
mand van de strenge kwaliteitseisen valt. 
Een zelfde probleem ziet men bij het in
strument van de sturing van de consump
tie op de terreinen van huisvesting, ver
keer en toerisme in de richting van een 
meer arbeidsintensieve produktie. De 
werkgelegenheidseffecten zijn veelbelo
vend, maar het vergt heel veel van de over
heidsfinancien; het vergt financiele mid
delen die er eenvoudig niet zijn. 

Grote effecten - in de zin van een zich 
vrijwillig terugtrekken van een groot deel 
van het arbeidsaanbod - verwacht het 
WRR-rapport op goede gronden van de 
volgende twee oplossingen: het verzor
gersloon voor vrouwen met kleine kinde
ren en het verschaffen van een basisinko
men aan iedereen tussen de (bijv.) 16 en 
65 jaar. Ontegenzeggelijk neemt bij zulke 
extra inkomensvoorzieningen de behoefte 
om (bij) te verdienen af. De kosten van 
dergelijke oplossingen zijn m.i. echter pro
hibitief. Een voorbeeld ter illustratie: de 
invoering van een basisinkomen van 
(slechts) 5000 gulden voor elke inwoner 
tussen de 24 en 65 jaar vergt een ver
hoging van de loon- en inkomstenbelasting 
met 19 procentpunten (onder de voor
onderstelling dat men even hard blijft 
werken resp. dat er niet meer afwenteling 
of ontduiking gaat optreden). Niet haal
baar! Een ander punt - dat overigens bij 
alle 'inleveroplossingen' terugkomt in het 
WRR-rapport- is de extra nivellering die 
men nodig acht omdat de laagste inko
menstrekkers niet in staat zouden zijn iets 
bij te dragen. Afgezien van de vraag of 
dit laatste uitgangspunt juist is (ik beweer 
dat het moeilijk houdbaar is) moet men 
ernstig waarschuwen tegen elk pleidooi 
om voort te gaan met de nivelleringspoli
tiek uit het verleden. De marges zijn voor
lopig vermoedelijk reeds overschreden; 
trouwens het WRR-rapport geeft dit zelf 
toe bij de uiteenzettingen over de grotere 
aanpassing van de beloningsverhoudingen 
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aan de relatieve schaarsten. Naar mijn 
mening dient men vanaf nu de lange 
termijn economische effecten zwaarder 
te gaan wegen, en niet meer direct opzij 
te gaan voor de zogenaamde politieke on
haalbaarheid van inleveren zonder sterke 
nivellering. 
Een soortgelijk misplaatst politiek a priori 
vindt men bij de stelling dat het betaal
de educatieve verlofjaar - dat op zichzelf 
een duidelijke vermindering van het ar
beidsaanbod oplevert en dat niet al te 
veel organisatorische problemen behoeft 
te geven wanneer men een vaste jaarklas
se min of meer verplicht tot bijscholing -
te duur wordt en dat daarom slechts de 
lagere inkomenstrekkers voor een ver
goeding in aanmerking dienen te komen. 
Hetzelfde probleem keert uiteraard terug 
bij de resterende twee instrumenten, 
namelijk de algemene werktijdverkorting 
en de deeltijdarbeid, zij het niet in gelijke 
mate. Beide instrumenten kunnen aanzien
lijke kwantitatieve reducties op de werk
loosheid betekenen. De arbeidstijdverkor
ting (a.t.v.) dient echter aan nogal wat 
voorwaarden te voldoen, wil er sprake 
zijn van een succesvolle toepassing. Een 
voorzichtige en geleidelijke invoering is 
onwenselijk gezien de dan optredende 
compenserende rationalisaties in de be
drijven, terwijl ook de bestaande interne 
arbeidsreserves tegenwerken. Een kwanti
tatief aanzienlijke a.t.v. - eventueel ge
durende enkele jaren achtereen - is dus 
gewenst, maar gezien de stand en werking 
van de huidige arbeidsmarkt is het uiterst 
twijfelachtig of dit kan over de gehele 
breedte van de volkshuishouding. 
De beschikbare arbeidsoverschotten lijken 
zich vooral te richten op de kwartaire 
sector, waar de kapitaalgoederen tevens 
een geringere beperking met zich mee
brengen. In de industrie zou de bedrijfs
tijd tenminste constant moeten blijven bij 
een afnemende arbeidstijd, zodat meer 
roulatie daar gewenst zou zijn hetgeen 
doorgaans niet als aantrekkelijk wordt 
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ervaren. Bij een gedifferentieerde door
voering van de a.t.v. komt men voor het 
inleverproblcem te staan. Moeten aileen 
de werkers in de kwartaire sector bijdra
gen? En kunnen de overdrachtsinkomens
trekkers buiten schot blijven? lk beant
woord deze vragen vooralsnog negatief, 
met dien verstande dat het inleveren ge
differentieerd kan plaatsvinden, d.w.z. 
varicrend met de mate van werktijdver
korting (en niet naar het netto-inkomen). 

Resteert tenslottte nog de deeltijdarbeid. 
Op dit terrein kan men de bestaande ju
ridische en organisatorische beletselen 
m.i. vrij snel verwijderen. Dan zouden wij 
beschikken over een relatief aantrekke
lijk instrument, mits de animo hiervoor 
voldoende groot is. Dit laatste valt te be
twijfelen; immers bij teruglopende in
komensposities neigt men tot extra bij
verdienen. Een oplossing zou gelegen 
kunnen zijn in de bepaling om - afgezien 
van een aantal uitzonderiPgen- de nieuw
komers op de arbeidsmarkt slechts een 
halve baan toe te staan gedurende bij
voorbeeld de eerste vijf jaar van de actie
ve periode. Een andere mogelijkheid is 
om 'huishoudens' niet meer dan ander
halve baan toe te staan. lk besef dat dit 
nogal wat extra maatregelen vergt ten 
aanzien van registratie en controle, maar 
wij zijn daar in Nederland op meerdere 
terreinen toch aan toe! De ontduiking van 
het instituut van het burgerlijke huwelijk 
neemt zo langzamerhand a-sociale vormen 
aan, en dit kan geenszins de bedoeling 
van de wetgever zijn, hoe 'modern' zijn 
ethiek geworden moge zijn! 

Samenvattend kan men stellen, dat er wel 
degelijk enkele instrumenten ter be
schikking staan om de huidige forse groei 
van de werkloosheid wat te verminderen, 
met name de arbeidstijdverkorting en de 
deeltijdarbeid. Wei dient men in deze ge
vallen sluitende afspraken te maken over 
de te dragen inkomensoffers door de ver
schillende werknemers en trekkers van 
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een uitkering. Psychologisch gezien kun
nen zulke offers het best gedragen worden 
door nieuwkomers op de arbeidsmarkt. 
Men bedenke bierbij dat er toch a! offers 
opgebracbt moeten worden voor voort
zetting van het 'normale' sociaal-econo
mische beleid, dat gericht is op behoud 
en uitbreiding van rendabele arbeids
plaatsen. ln geen geval mag dit laatste 
opgeofferd worden aan de waan dat een 
sterke herverdeling van arbeid (lees: werk
loosheid) een gezonde toekomstbasis 
zou kunnen verschaffen. 

De invalshoek van de overige normen 
en waarden 
Ook de verscbuivingen in het maatscbap
pelijke normen- en waardenpatroon oefe
nen hun invloed uit op bet arbeidsbestel. 
Hiervoor werd reeds summier gescbetst 
dat in de loop van de jaren zestig en ze
ventig duidelijke veranderingen hierin 
zijn opgetreden. Vooral de individuali
sering en de emancipatie van de vrouw 
speelden hierbij een boofdrol, naast 
scherpere eisen aan de kwaliteit van de 
arbeidsplaats (inclusief de verdere degra
datie van de handarbeid) en een zekere 
relativering van bet traditionele arbeids
ethos. Toch is de voorkeur voor bet beb
ben van een betaalde baan nauwelijks 
verminderd. Naast bet (extra) inkomen 
zijn bet vooral de maatschappelijke sta
tus ervan en de mogelijkheid tot verdere 
individuele ontplooiing erdoor, die deze 
beboefte aan betaald werk kennelijk zo 
sterk maken ondanks alle afstand nemen 
van het traditionele arbeidsetbos. Zonder 
betaling zal men daarom weinig mogen 
verwacbten van bet langs politieke weg 
aanprijzen van vrijwilligerswerk als niet
betaalde arbeid. J uist vanuit de rijen der 
vrouwen zal bet extra aanbod van ar
beidskracht op de banenmarkt blijven 
komen. Maatschappelijk gezien lijkt het 
tegen deze achtergrond daarom ver
standiger de betaalde arbeid niet te de
valueren noch de vrije tijd als zodanig te 
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verheerlijken, maar iedereen aan te moe
digen een deel van zijn/haar tijd zinvol 
te besteden aan vormen van vrijwilligers
werk of individuele vorming. Ook met het 
oog op de nieuwe generaties lijkt dit 
beter. lmmers in de jaren negentig ver
wacht men een grotere beroepsbehoefte, 
zodat nu de 'normale' arbeid niet tezeer 
gereduceerd mag worden. 
Op grond hiervan zijn de deeltijdarbeid en 
de algemene - zij het gedifferentieerd in 
te voeren- werktijdverkorting vermoede
lijk niet alleen de kwantitatief gezien 
krachtigste instrumenten in de huidige 
fase van economische stagnatie, maar ook 
de oplossingen die de facto het best passen 
bij het verschuivende normen- en waar
denpatroon. Men wil immers over een 
breed front betaalde arbeid verrichten, zij 
het niet altijd voor de valle veertig uren, 
die nu nog een baan kenmerken als een 
volledige. Vanuit deze invalshoek is de 
verdeling van het werk wellicht de meest 
effectieve oplossing, gegeven het ontbre
ken van voldoende arbeidsplaatsen. 
Bewandelt men bovenstaande weg, die het 
grootste maatschappelijke draagvlak lijkt 
te hebben, dan dient men wel rekening te 
houden met problemen op het terrein van 
de inkomensverdeling. Naast het probleem 
van de algemene weerstand tegen het vol
doende inleveren op arbeidsinkomens uit 
hoofde van de algemene economische pro
blematiek van het saneren van de volks
huishouding, rijzen er de volgende twee 
meer specifieke inkomensverdelingspro
blemen. 
Allereerst is er de groeiende tegenstelling 
tussen de verschillende 'huishoudens'. Hier 
een huishouding waar twee of zelfs drie 
personen een hele of halve baan hebben 
gevonden, daar een huishouding waar 
slechts inactieven zijn. Dit probleem wordt 
verder verscherpt naarmate de individua
lisering in de belastingheffing voort
schrijdt; een tendens waarop vooral de 
vrouwenbeweging aandringt. Naar mijn 
mening rijst hierbij in steeds sterkere mate 
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het dilemma tussen een op individuen ge
richt 'liberalistisch' emancipatorisch beleid 
en een sociaal beleid dat rekening houdt 
met factoren als gezinseenheid en draag
kracht. 
Voorts rijst het probleem van de hoge 
kosten van het opvoeden van de kinderen. 
Zowel het moeten inleveren van inkomen 
in het algemeen als het relatief achterblij
ven ten opzichte van huishoudingen waar 
beide partners betaalde arbeid buitens
huis verrichten, zal de druk verhogen om 
zelf - vooral de vrouw - ook een betaalde 
baan te gaan zoeken. Dit zou een nieuw 
sociaal probleem kunnen doen ontstaan 
resp. doen toenemen. Ook uit dit oogpunt 
is de deeltijdarbeid te prefereren en moet 
bovendien serieus overwogen worden in 
welke mate de kinderbijslag gehanteerd 
kan worden om de verwachte negatieve 
effecten te keren. 

Conclusies 
De hoge en snel stijgende werkloosheids
percentages vereisen naast het zoeken naar 
een sociaal-economisch beleid, dat de 
volkshuishouding saneert en weer vol
doende groeikracht oplevert om voldoende 
rendabele arbeidsplaatsen op de langere 
termijn te scheppen en te handhaven, ook 
het speuren naar alternatieve oplossingen 
om tot de jaren negentig de te hoge werk
loosheid draaglijk te doen zijn. Daarom 
verdient de WRR lof voor de paging 
hiertoe gedaan in het hier besproken rap
port. 
Van de gepresenteerde tien mogelijke 
alternatieve 'oplossingen' lijken mij vooral 
de deeltijdarbeid en de algemene arbeids
tijdverkorting (mits op de juiste condities 
ingevoerd) de twee meest belovende; bo
vendien lijken zij mij goed aan te sluiten 
bij de verschuivingen die in de normen en 
waarden zijn opgetreden. Pas wanneer de 
economische groei weer enigszins is terug
gekeerd- als men dat wil uiteraard - kan 
men ook andere instrumenten hanteren, 
zoals de verbetering van de kwaliteit van 
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de arbeidsplaats, enige beinvloeding van 
de arbeidsintensiteit van de consumptie en 
de stimulering van de kwartaire sector. 
Ook het aanpassen van de relatieve be
loningen aan de schaarsten op de arbeids
markt kan men positief waarderen. Het is 
bovendien een marktconforme aanpak, 
die iets kan goedmaken van de huidige 
over-regeling van de arbeidsmarkt. Met 
dit laatste oordeel druk ik tevens uit, dat 
van allerlei gerichte overheidsmaatregelen 
voor de economic weinig heil mag worden 
verwacht. Uit het rapport van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau blijkt immers 
nogeens overduidelijk dat de overheid -
zelfs wanneer het gaat over de collectieve 
en gecollectiveerde uitgaven- een weinig 
efficiente ondernemer is. V oorzover mo
gelijk moet het overheidsbeleid er dus m.i. 
op gericht zijn de markt zoveel mogelijk 
het werk te Iaten doen binnen het daartoe 
verciste en acceptabele kader. De overheid 
moet dus niet met de armen over elkaar 
gaan zitten. Zij moet de juiste kaders 
scheppen. Ook als hct gaat om de verde
ling van bestaande arbeidsplaatsen via de 
bevordering van deeltijdarbeid en gediffe
rentieerd in te voeren arbeidstijdverkor
ting. 
Binnen de huidige overlegeconomie zal 
de overheid met kracht moeten optreden 
om een sociaal en economisch verant
woord lange-termijnkader te creeren. Een 
noodzakelijke voorwaarde hierbij is, dat 
de bestaande werkgelegenheid in het be
drijfsleven niet in gevaar mag worden ge
bracht, integendeel. De kosten van het ar
beidsverdelende beleid dienen dus gedra
gen te worden door de factor arbeid in
clusief de overdrachtsinkomens (plus 
cnige bezuinigingen in de sfeer van de 
echte materiele overheidsbestedingen). 
De factor arbeid moet goedkoper worden, 
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hetgeen tevens mechelpt een eind te maken 
aan het historische uitstootproces van 
arbeid in de dienstensector. Teneinde niet 
onnodig terecht te komen in een neer
waartse spiraal van koopkrachtuitval, zal 
men het instrument van de belastingverla
ging niet mogen schuwen. Om de over
heidsfinancien in het gerede te houden zal 
men hiertoe een fundamentele reorgani
satie van het sociale zekerheidsstelsel en 
het afschaffen van het trendbeleid voor 
ambtenaren en trendvolgers niet achter
wege kunnen Iaten. Dit laatste sluit aan 
op de decentralisering en de differentiatie, 
die in de inkomenssfeer noodzakelijk zijn. 
V oorlopig zal men af moe ten zien van een 
geforceerd nivelleringsbeleid; slechts nivel
lering die past bij de afnemende markt
schaarsten (bijv. van hooggeschoolden) 
kan doorgezet worden. 
Zo'n non-uniform beleid zal ongetwijfeld 
het meest vergen van de vakbonden. Men 
mag, en dan doel ik met name op de FNV, 
zo langzamerhand meer realiteitsbesef 
vragen. De ontwikkelingen binnen het 
CNV vind ik uitermate boeiend en in lijn 
met de beste momenten uit de christelijk
sociale traditie. Daarnaast moet ernst 
gemaakt worden met echte medezeggen
schap in de bedrijven, tot in de topleiding 
toe. Mits dit de beheerskracht niet aantast. 
Dus geen veto's uitsprekende personeels
raden, maar reele invloed en informatie 
binnen de directies en raden van commis
sarissen. Dit kan slechts wanneer de werk
nemers bereid zijn minder star vast te 
houden aan 'verworven financiele rechten' 
en meer financiele risico's durven te ne
men in deze riskante tijd. 
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door dr. J. G. F. Terwindt 

Dr. J. G. F. Terwindt is afdelings-bibliothecaris van 
de Algemene Bibliotheek aan de Katholieke Hoge
school te Tilburg. 

De regionale resultaten van het 
CDA 

De jongste Statenverkiezingen in maart 1982 hebben in vergelijking met die in 1978 
voor het CDA in iedere regio in min of meerdere mate een procentueel verlies te 
zien gegeven. 
Dit artikel tracht een sociografische bijdrage te leveren tot een nadere analyse van 
deze regionale verliezen waarbij de statenkieskringen de grondslag vormen. 

Allereerst worden, uitgaande van het elec
torale landelijk resultaat, twee bereke
ningswijzen tegenover elkaar geplaatst, 
namelijk de traditionele berekeningswijze 
en de methode van het zgn. aandelen
onderzoek. 
Het aandelen-onderzoek geeft, zoals nader 
wordt aangetoond, geheel andere resul
taten als de traditionele berekeningswijze. 
Bij toepassing in de regio Limburg blijken 
de verkregen resultaten spectaculair te 
zijn. 
Vervolgens worden in een aantal regionale 
cartogrammen de aandelen van de kies
kringen in de regionale verliezen in beeld 
gebracht. De min of meer positieve bijdra
gen van aaneengesloten kieskringen in 
Noord- en Zuid-Holland en in de drie 
zuidelijke regia's springen daarbij in het 
oog. 

Nadat de aandelen van de gemeenten naar 
inwonertal in de regionale verliezen nader 
zijn belicht, wordt besloten met een op
merking over een mogelijke bijdrage van 
deze sociografische inventarisatie bij 
voortgezet onderzoek. 
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Twee berekeningswijzen 
In bijgaand overzicht (tabel 1) is per 
afzonderlijke regio berekend het verschil 
van het behaalde stemmenpercentage van 
het CDA in de Statenverkiezingen in het 
jaar 1982 t.o.v. 1978 (kolom 2). 
Vervolgens zijn per regia deze verschillen 
uitgedrukt in procent van het behaalde 
stemmenpercentage in 1978 (kolom 3). De 
op deze wijze berekende verhoudingscij
fers geven na onderlinge vergelijking in
zicht in de mate van de regionale verliezen 
in 1982 t.o.v. 1978. 

Naast deze als zodanig te noemen traditio
nele berekeningswijze is de methode van 
het electorale aandelen-onderzoek ge
introduceerd. Daartoe is per regio in beide 
jaren het aantal op het CDA uitgebrachte 
stemmen gerelateerd aan het totale aantal 
landelijk uitgebrachte stemmen ( = 1 00). 
Op deze wijze kunnen de regionale aan
delen in het landelijk percentage van het 
CDA in de betreffende verkiezingsjaren 
worden afgelezen (kolommen 4 en 5). 
Ten slotte geven de verschillen tussen de 
aandelen in beide jaren aan in welke mate 
de regia's een bijdrage tot het landelijk 
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RESULTATEN VAN RET CDA IN DE VERKIEZINGEN VAN DE 
PROVINCIALE STATEN IN DE JAREN 1978 EN 1982 

Tabel 1 Regionale resultaten 

(I) 

rcgio 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Rolland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 

Nederland 

(2) 

verschil 
stemmen
percentage 
1982 t.o.v. 

1978 

-1,76 
-3,32 
-1,75 
-1,82 
-2,54 
-3,58 
-1,62 
-1,22 
-1,80 
-1,46 
-0,10 

-1,67 

(3) 

verschil 
kolom (2) 
in procent 

v.h. stemmen
percentage 

1978 

-7,0 
-8,8 
-6,2 
-4,3 
-6,5 

-10,6 
-6,4 
-4,5 
-5,5 
-3,0 
-0,2 

-4,8 

(4) (5) 

aandelen in 
landelijk 

percentage 
1978 1982 

1,09 
1,66 
0,90 
3,24 
4,77 
2,16 
4,26 
6,00 
0,80 
6,54 
3,65 

35,07 

1,03 
1,61 
0,87 
3,23 
4,58 
2,02 
3,89 
5,51 
0,78 
6,42 
3,46 

33,40 

(6) 

verschil 
kolommen 

(5) - (4) 

-0,06 
-0,05 
-0,03 
-0,01 
-0,19 
-0,14 
-0,37 
-0,49 
-0,02 
-0,12 
-0,19 

-1,67 

Tabel 2 Resultaten naar urbanisatiegraad der gemeenten 

(1) (2) (3) 

plattelands-
gemeenten -2,73 -6,1 
verstedelijkt 
platteland -2,23 -4,9 
forensengemeenten -3,14 -9,4 
grote steden 
(< 100.000 inw.) -2,06 -6,1 
zeer grote steden 
c~ 100.000 inw.) -0,86 -3,5 

----------

Nederland -1,67 -4,8 

verlies ( = 1 ,67 %) hebben geleverd 
(kolom 6). 

Regionale verschillen 
De traditionele berekeningswijze laat zien 
dat in verhouding tot het landelijk ver
houdingscijfer ( = -4,8 %) de drie noor-
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-- --- ------- ------

(4) (5) (6) 
-- ----------

4,83 4,84 +0,01 

10,11 9,97 -0,14 
4,98 4,83 -0,15 

8,56 7,96 -0,60 

6,59 5,80 -0,79 
------ ------

35,07 33,40 -1,67 

delijke regio's, Gelderland, Utrecht, 
Noord-Rolland en Zeeland meer verliezen 
hebben geboekt. De regia's Overijssel, 
Zuid-Rolland, Noord-Brabant en Lim
burg (met een zeer gering verlies) zijn 
daaronder gebleven (kolom 3). Ret aan
delen-onderzoek laat zien dat de beide 
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Hollandse regia's gezamenlijk voor 0,86%, 
dat is meer dan de helft, tot het landelijk 
verlies ( = -1,67 %) hebben bijgedragen 
en dat het CDA in deze regia's bijzonder 
kwetsbaar is (kolom 6). Ten slotte is op 
te merken dat de regia's Overijssel, Zee
land en Drenthe in zeer geringe mate tot 
het landelijk verlies hebben bijgedragen. 

Urbanisatieraad der gemeenten 
Indien de resultaten van het CDA in beide 
jaren gegroepeerd naar de urbanisatie
graad van de gemeenten worden bezien, 
dan zijn er onderlinge verschillen te con
stateren (tabel 2). 
De traditionele berekeningswijze laat zien 
dat in verhouding tot het landelijk ver
houdingscijfer ( = -4,8 %) de plattelands
gemeenten, de forensengemeenten in het 
bijzonder en de grote steden meer verlie
zen hebben geboekt. De verstedelijkte 
plattelandsgemeenten zijn in de nabijheid 
van het landelijk verhoudingscijfer en de 
zeer grote steden zijn daaronder gebleven 
(kolom 3). Het aandelen-onderzoek geeft 
als resultaat dat bij toenemende verstede
lijking de negatieve bijdrage tot het Jande-
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lijk verlies ( = -1,67 %) in het bijzonder 
in de grote steden toeneemt. 
Opmerkelijk is de positieve bijdrage van 
de plattelandsgemeenten. Ofschoon deze 
zeer gering is, hebben deze gemeenten een 
verder verlies tegengehouden. Het CDA 
is zeer kwetsbaar gebleken in de stedelijke 
gemeenten die gezamenlijk voor 1 ,39 %, 
dat is meer dan 80 pet., tot het landelijk 
verlies hebben bijgedragen (kolom 6). 

De regio Limburg 
Indien nude regio met het geringste ver
lies, met name Limburg en wei de aan
delen van de kieskringen in deze regio 
overeenkomstig de boven beschreven be
rekeningswijze worden bezien, dan blijkt 
het resultaat spectaculair te zijn (tabel 3). 
Te constateren valt dat negatieve en posi
tieve kringbijdragen naast elkaar voorko
men en dat op deze wijze het regionale 
verlies tot een minimum werd terugge
bracht. 
Volgens de traditionele berekeningswijze 
hebben de kringen Maastricht, Gulpen in 
het bijzonder en Heerlen in verhouding 
tot het regionale verhoudingscijfer ( = 

Tabel 3 Resultaten naar statenkieskringen in de regio Limburg 

(1) 

staten
kieskringen 

Maastricht 
Gulpen 
Sittard 
Heerlen 
Roermond 
Weert 
Venlo 
Horst 

Limburg 

(2) 

verschi1 
stemmen
percentage 
1982 t.o.v. 

1978 

+0,28 
+2,25 
-0,90 
+ 1,43 
-1,05 
-3,81 
-0,19 
-3,22 

-0,10 

(3) 

verschil 
kolom (2) 
in procent 

v.h. stemrnen
percentage 

1978 

+0,7 
+4.2 
-1,7 
+3,4 
-2,1 
-5,9 
-0,3 
-5,2 

-0,2 
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(4) (5) 

aandelen in 
regionaal 

percentage 
1978 1982 

3,75 3,83 
4,21 5,23 

11,19 10,23 
8,30 7,57 
5,27 4,93 
6,07 6,21 
6,20 6,53 
6,45 6,81 

--------

51,44 51,34 

(6) 

verschil 
kolomrnen 
(5) - (4) 

+0,08 
+1,02 
-0,96 
-0,73 
-0,34 
+0,14 
+0,33 
+0,36 

---------

-0,10 
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-0,2 %) winst geboekt. De kringen Sittard, 
Roermond, Venlo, in het bijzonder Weert 
en Horst zijn daaronder gebleven (kolom 
3). 
Het aandelen-onderzoek geeft als resultaat 
dat naast de kringen Maastricht en Gulpen 
juist de kringen Weert, Venlo en Horst 
cen groter regionaal verlies ( = 0,10 %) 
hebben tegengehouden en dat Heerlen 
met een positief verhoudingscijfer (ko
lom 3) tot een negatieve bijdrage is geko
men (kolom 6). Dit is vermoedelijk toe te 
schrijven aan de geringe opkomst van de 
kiezers. 

Regionale cartogrammen 
Overeenkomstig het aandelen-onderzoek 
in de regio Limburg zijn in bijgaande re
gionale cartogrammen de bijdragen van 
de kieskringen weergegeven in het procen
tuele verlies in het jaar 1982 t.o.v. 1978 
voor iedere regio afzonderlijk. 
Daarbij worden vier categorieen onder-

MB I .t.ANOELE.N >AN KIE.SKRINCE.N IN REGIONAL[ V[RSCHILLEN 

V.6.N STE.MME.NPE.RCE.NTACE.S VAN HE.l CO A IN OE.SlAHN
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scheiden, namelijk: een verlies of winst of 
wel een negatieve of positieve bijdrage 
van resp. 1. <0,10%, 2. 0,10- <0,25 %, 
3. 0,25 - <0,50 % en 4. ;>0,50 %. 
Indien de procentuele verliezen in de on
derscheiden regia's in het oog worden ge
houden (tabel I, kolom 2) dan zijn per 
afzonderlijke regio de volgende bijdragen 
van de statenkringen in deze verliezen te 
constateren. 

De drie noordelijke regio's 
In het regionale verlies van Groningen 
( = -1,7 6 %) heeft de kring Appingedam 
(A) (w.o. de gemeente Haren) een min of 
meer positieve bijdrage geleverd door een 
grater verlies tegen te houden (afb. 1). 
Dat kan niet worden gezegd van de krin
gen Bedum (B), Winschoten (W) en Oude 
Pekela (OP) en vervolgens in meerdere 
mate van de kring Groningen (G) die aile 
tot het verlies in deze regio hebben bijge
dragen. 

Omvangrijker is het verlies in Friesland 
( = -3,32 % ). In deze regio zijn daar prak
tisch aile kringen waaronder Heerenveen 
(H) in mindere mate en Sneek (S), Frane
ker (F), Dokkum (D) en Leeuwarden (L), 
aile in meerdere mate, verantwoordelijk 
voor. 
In het verlies van Drenthe ( = -1,75 %) 
Ievert de kring Meppel (M) een geringere 
bijdrage dan de kringen Assen (A) en 
Hoogeveen (H) waarbij Emmen (E) met 
een grotere negatieve bijdrage de rij sluit. 

Overijssel en Gelderland 
In Overijssel hadden de kringen Deventer 
(D), Zwolle (Z), Ommen (0) en Almelo 
(A) het regionale verlies ( = -1,82 %) 
enigermate kunnen beperken, ware het 
niet dat de kringen Hengelo (H) en En
schede (E) en tenslotte Kampen (K) tot 
een groter verlies hadden bijgedragen 
(afb. 2). 

De kring Winterswijk (W) heeft een gra
ter regionaal verlies in Gelderland ( = 
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-2,54%) tegengehouden. De kringen Am
hem (AR), Apeldoorn (AP), Zutphen (Z), 
Doetinchem (D), Wijchen (W) en Tiel (T) 
die gezamenlijk een groot regionaal aan
deel vormen, hebben het verlies opge
voerd. Tot vermeerdering van het regio
nale verlies hebben ten slotte de kringen 
Ede (E) en Nijmegen (N) en in het bijzon
der Harderwijk (H) bijgedragen. 

Utrecht en Noord-Holland 
Het verlies in de regio Utrecht ( = 
-3,58 %) kan niet nader worden beschre
ven daar alleen de verliezen van de stad 
Utrecht (U) en de kring Amersfoort (A) 
die het restant van deze regio beslaat, be
kend zijn (afb. 3). Geconstateerd kan 
echter worden dat de eerstgenoemde een 
grote bijdrage tot het regionale verlies 
heeft geleverd. 
In Noord-Holland is een grater regionaal 
verlies ( = 1,62 %) tegengehouden door 
de kringen Den Helder (HE), en Hoorn 
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(HO), beide met een positieve bijdrage, 
Alkmaar (AL) en Zaanstad (Z). Geza
menlijk vormen zij aaneengesloten gebie
den die economisch geografisch bekend 
zijn als de kop van Noord-Holland, West
Friesland en Kennemerland. 
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Tot vermeerdering van het regionale ver- wa 
lies hebben bijgedragen de kringen Velsen na 
(V), Amstelveen (A V) en Hilversum (H), (V 
waarbij vervolgens Haarlem (HA) en ten Te 
slotte Amsterdam (AM) zich in grotere lar 
mate niet onbetuigd lieten. (G 
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Znid-Holland en Zeeland 
In Zuid-Holland werd een grater regionaal 
verlies ( = -1,22 %) tegengehouden door 
een positieve bijdrage van de kring Gouda 
(GO) en van de Zuidhollandse eilanden 
die zijn verenigd in de kring Ridderkerk 
(RI). In dit geheel heeft de kring Dor
drecht (DO), die zijn negatieve bijdrage 
tot een minimum wist te beperken, een 
positieve rol gespeeld (afb. 4). 
Het zijn de stedelijke kringen Leiden (L) 
en Delft (DE) en vervolgens Rotterdam 
(RO) en in meerdere mate 's-Gravenhage 
('s-G) waaraan voornamelijk het regionale 
verlies is toe te schrijven. 
In Zeeland heeft de kring Oostburg (0) 
een positieve bijdrage geleverd tot vermin-
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dering van het regionale verlies ( = 

1,80 % ). Hierbij sluit zich Hulst (H) in 
meerdere mate aan, zodat de bijdrage van 
geheel Zeeuws-Ylaanderen positief is. 
Minder positief zijn de bijdragen van de 
kringen Zierikzee (Z) en Tholen (T), 
waarna de kringen in Walcheren met 
name in Middelburg (M) en Vlissingen 
(V) in meerdere mate volgen. 
Ten slotte hebben Noord- en Zuid-Beve
land, die zijn verenigd in de kring Goes 
(G), het regionale verlies vermeerderd . 
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Noord-Brabant en Limburg 
ln Noord-Brabant heeft de kring Zeven
bergen (Z) door een positieve bijdrage een 
groter regionaal verlies ( = -1 ,46 %) te
gcngehouden (afb. 5). 
Hierbij sluiten zich, zij het met een gering 
verlies, de kringen Bergen op Zoom 
(BE), Breda (BR) en Grave (G) aan. De 
kringen in Noordwest-Brabant hebben 
gezamenlijk in min of meerdere mate een 
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positieve bijdrage geleverd. 
De kringen Heusden (HS) en Belmond 
(HL) hebben echter een meer negatieve 
bijdrage tot het regionale verlies geleverd, 
waarna 's-Hertogenbosch ('s-H), Tilburg 
(T) en Eindhoven (E) in meerdere mate 
volgen. 
In Limburg is het regionale verlies ( = 
-0,1 0 %) tot een minimum beperkt ge
bleven door kringen die, zoals reeds ver
meld, hierin enerzijds een positieve en 
anderzijds een negatieve bijdrage hebben 
geleverd. 
Een positieve bijdrage is te constateren in 
Maastricht (M) en vervolgens in Weert 
(W). Een grotere positieve bijdrage in de 
Noordlimburgse kringen Horst (HO) en 
V enlo (V) en tenslotte een nag grotere 
bijdrage in de kring Gulpen (G). Daarte
genover staan de meer negatieve bijdragen 
van de kringen Roermond (R) en in het 
bijzonder de Zuidlimburgse kringen Sit
tard (S) en Heerlen (HE). 
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Het inwonertal der gemeenten 
ln het kader van de beschikbare gegevens 
ontbrak de mogelijkheid om per afzon
derlijke regia de aandelen van de gemeen
ten gegroepeerd naar urbanisatiegraad 
nader te bezien. 
Wei bestond de beperkte mogelijkheid om 
per regia de aandelen van de gemeenten 
gegroepeerd naar het inwonertal te bezien 
en wei in drie categorieen, namelijk: ge
meenten met minder dan 50.000 inwoners, 
gemeenten met 50.000- 100.000 inwoners 
en gemeenten met 100.000 en meer inwo
ners. 

'/, 

l,OO 

2,50 

M 2,00 

1,\() ~~ 

I ~~~ n -r ~0~ ~~~ ~:: ~ ~ u :J 0 
'/, 

2,00 ~ 

1,50'--

1,00[ 
0,50 ~ 

1-
0-

I]] 

CR 

I '] 

I]) 

~ 
'] 
'" 

I] J I l] 

CR 0' 

w 

n o~u J 
I] ) I 2] 

zc " 
~ NE_CATIH ~ PCSI~IEF 

I]] I l] 

cc Ul 

.,[1,. ~~~ 
I 'J 

1"-WOt.ERlAL (X'OQQ; 1 .::')Q 2 SO-" 100 3 ~100 

GROEPERING N .... AR 0[ 1G[5TAN8 OP 1 JAN IS82 

Aan de hand van bijgaande grafiek (afb. 
6) is af te lezen dat in de drie noordelijke 
regia's uitgezonderd in Groningen, de klei
nere gemeenten met minder dan 50.000 
inwoners bepalend zijn voor de regionale 
verliezen. 
In Overijssel zijn dat de middengemeenten 
van 50.000- 100.000 inwoners en in Gel
derland en Utrecht de kleinere en zeer 
grate gemeenten met meer dan 100.000 
inwoners. 
In de beide Hollandse regia's zijn de zeer 
grate gemeenten bepalend, waarbij gelet 
dient te worden op de positieve bijdrage 
van de kleine gemeenten in Zuid-Holland. 
ln Zeeland bepalen aileen de kleinere ge-
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meenten het regionale verlies. In Noord
Brabant spelen de zeer grote gemeenten 
een belangrijke rol en in Limburg is een 
positieve bijdrage van de kleinere gemeen
ten en een zeer grate gemeente te consta
teren. 

V oortgezet onderzoek 
De beschreven aandelen van de kieskrin
gen in de regionale verliezen vormen een 
eerste sociografische inventarisatie. Indien 
de resultaten van de Staten- en Kamerver
kiezingen in de afgelopen jaren op soort
gelijke wijze worden beschreven dan kan 
na onderlinge vergelijking een dergelijke 
inventarisatie leiden tot het onderkennen 
van regionale patronen. lndien de aande
len van enige kieskringen over een reeks 
van jaren daarin consistent blijken te zijn, 
dan is voortgezet onderzoek van belang. 
Daarbij dienen in betreffende kringen ge
ruime tijd voor iedere verkiezing opinie
onderzoeken met demosociale kenmerken 
te worden gehouden. De resultaten kunnen 
zodanig operationeel worden gemaakt 
dat zij als elementen de verkiezingscam
pagnes kunnen ondersteunen. 
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door drs. H. J. Ydo 

Drs. H. f. Ydo (56) is directeur van een onderneming 
in Den Haag. Hij is adviseur van het NCW en pen
ningmeester van de Europese Beweging. 

A is beleid ontbreekt, komt het volk ten val; 
maar er is redding als er vele raadgevers zijn. 

Spr. 11:14 

Produktie tegen elke prijs 

De redactie van dit blad heeft mij gevraagd een bijdrage te leveren aan de discussie 
in dit blad over de sociaal-economische problemen van de dag tegen de achtergrond 
van de christen-democratische opvattingen ter zake. lk ga hierop graag in en zal 
mijn betoog toespitsen op twee actuele problemen: de bestrijding van a) de werk
loosheid en inflatie, en b) de woningnood. 

De lezer zal bemerken dat ik voor deze 
problemen tot een andere aanpak kom 
dan wat het CDA in zijn programma's 
aanbevcelt. Dit hangt samen met de om
standigheid dat ik in de relatie tussen 
levensbeschouwing en politick de accen
ten wat anders leg dan men gemeenlijk in 
bet CDA doet, waardoor ik ook wat an
ders aankijk tegen de economische en so
ciale processen. Het laatste verplicht mij 
eerst kort samen te vatten hoe naar mijn 
mening de relatie ligt tussen de christe
lijke moraal en ons economisch en sociaal 
gedrag. 

De moraal van bet CDA 
Het CDA onderscheidt zich van de andere 
grote politieke stromingen in ons land 
doordat het probeert zich in de sociale en 
economische politick te Iaten leiden door 
Gods woord, in het bijzonder de christe
lijke moraal. Nu is moraal of moraliteit 
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geen exclusieve christelijke zaak, waar
over bovendien vee! te zeggen valt. Ik wil 
dat hier niet doen, maar volsta met de 
constatering dat aile christenen het er wei 
over eens zijn dat wat zij de 'christelijke' 
moraal noemen, samengevat is in het 
dubbel gebod van de liefde tot God en de 
naaste. Naar christelijke opvattingen is de 
mens altijd gehouden God lief te hebben 
hoven alles en de naaste als zichzelf. Een 
buitengewoon veeleisend gebod en het ver
trekpunt van handelen van iedere chris
ten, ook op maatschappelijk gebied. Ove
rigens is de naastenliefde geen monopolie 
van het christendom. Ook in het Budhis
me en het Confucianisme staat de naasten
liefde centraal, zij het vervat in andere 
termen (onderlinge afhankelijkheid- ver
antwoordelijkheid voor de ander). 
Desondanks worden in de christelijke so
ciaal-economische politick de begrippen 
liefde en naastenliefde (caritas) nauwelijks 
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(meer) gebruikt. Wat wij wel gebruiken 
zijn termen als 'solidariteit' en 'rechtvaar
digheid', 'rentmeesterschap' en 'norme
ring'. Kort samengevat is het CDA de 
overtuiging toegedaan dat wij zuinig en 
respectabel moeten omgaan met de natuur 
('rentmeesterschap'), mitsgaders 'recht
vaardigheid' en 'solidariteit' moeten be
trachten ten opzichte van de naaste en 
dat daarom de economische processen, in 
het bijzonder de groei, moeten worden ge
bonden aan normen. Slechts door ons 
economisch gedrag te normeren kan de 
schepping in stand worden gehouden en 
er toch voldoende geproduceerd worden, 
in het bijzonder voor de armen der aarde. 
Zo staat het in onze programma's. 

Arbeidsdeling en machtsmisbruik 
De moderne gei:ndustrialiseerde samenle
ving, ontstaan aan het einde van de acht
tiende eeuw, is gebaseerd op een zeer ver
gaande arbeidsdeling. Vrijwel niemand 
consumeert wat hij produceert; vrijwel 
niemand kent de duizenden producenten 
die tezamen de produkten voortbrengen 
die hij consumeert. ledereen hangt voor 
zijn welzijn af van de kennis, kunde en 
produktiviteit die hij niet zelf bezit, doch 
tienduizenden, onbekende anderen. Daar
door zijn tussen de afzonderlijke indivi
duen van onze samenleving miljarden 
economische kruisverbindingen ontstaan 
die tezamen het web spannen dat wij dan 
de 'sociaal economische samenleving' 
noemen. 
Dit web vertoonde in het begin, toen de 
op arbeidsdeling gebaseerde produktie 
zich begon te ontwikkelen, afschuwelijke 
weeffouten. Deze betroffen a) de uitbui
ting van arbeid en arbeider, en b) de on
gelijkmatige verdeling van de opbrengst 
van de produktie. In de negentiende eeuw 
dwong de arbeidsdeling de mens de fa
brieken in waar hij hard, lang en onder 
erbarmelijke hygienische en fysieke om
standigheden moest werken, terwijl de 
vruchten van zijn inspanning in handen 
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vielen van enkelen. 

Hoe reageerde indertijd de christen-demo
cratic in ons land op deze fouten? Het 
antwoord is bekend: het zette zich, eerst 
aarzelend, later fermer, in voor bestrijding 
van de uitwassen, voor bescherming van 
arbeid en arbeider en voor een rechtvaar
diger verdeling. Dat is nu nog zo. De 
dubbele lijn van bescherming van de 
mens en rechtvaardige verdeling loopt als 
een rode draad door het christelijk sociaal 
denken, protestant en katholiek, van Kuy
per en Schaepman, via CNV en NKV tot 
de dag van vandaag. 
Karl Marx pakte het anders aan. Hij en 
zijn navolgers probeerden niet alleen een 
therapie te ontwikkelen, maar ook een 
diagnose te stellen. Zij benaderden het 
probleem 'wetenschappelijk' en kwamen 
daardoor tot een logisch niet makkelijk te 
bestrijden aanpak. Zij ontwaarden dat het 
met een samenleving, die gebaseerd is 
op een vergaande arbeidsdeling, scheef 
loopt als de macht niet goed verdeeld is 
en misbruikt wordt. Zij zagen dat de 
macht lag bij en misbruikt werd door de 
eigenaar van de produktiemiddelen, de 
'kapitalist', en zij riepen op de macht te 
verplaatsen naar de arbeid. Waar de chris
ten-democratic reageerde als de barmhar
tige Samaritaan, reagecrden marxisme en 
socialisme als de dokter die eerst na de 
diagnose een therapie voorschrijft. Dat zij 
zich in de therapie vergisten strekt hen 
even weinig tot oneer als de juistheid van 
hun diagnose hen tot eer strekt. 

Op het machtsmisbruik onder het 'kapita
lisme' is door de verschillende politieke 
stromingen in de gei:ndustrialiseerde we
reid verschillend gereageerd. ln marxisti
sche Ianden werd de macht op papier ver
plaatst naar de arbeid, maar in de praktijk 
belandde zij bij een oligarchic of een dic
tator. Wij weten allen tot wat dat heeft 
geleid: het misbruik van economische 
macht in marxistische Ianden tiert welig 
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en van de economic deugt geen hout. Het 
zijn economieen van enorme tekorten 
encrzijds en krankzinnige verspilling an
derzijds (slavenarbeid). 
In democratisch bestuurde Ianden, zoals 
het onzc, werd de sociaal-economische 
macht geleidelijk en gedeeltelijk verplaatst 
naar de 'georganiscerde' arbeid, gedeelte
lijk naar overheid en parlement, terwijl 
ook een stuk macht in de handen van de 
ondcrnemingen bleef. De processen die tot 
deze situatie leidden (en die nog steeds 
aan de gang zijn) zijn te omvangrijk om 
hier te beschrijven. Wij kunnen globaal 
zeggen dat de huidige verdeling van macht 
in ons land de resultante is van een reeks 
staatkundige en maatschappelijke ontwik
kelingen, waarbij, alweer g\obaal gezegd, 
het socialisme en de vakverenigingen pro
beren de macht voor een belangrijk deel 
te verplaatsen naar de georganiseerde 
arbeid, het liberalisme en ondernemingen 
trachten een belangrijk stuk macht bij in
dividuen en de ondernemer te Iaten en 
de christen-democratic streeft naar een 
soort harmonic van macht tussen over
hcid, georganiseerde arbeid en onderne
mers. 

De vraag is nu, wordt door een verdeling 
van macht als bij ons a) genormeerde 
groei bereikt, en b) misbruik van macht 
voorkomen? In beide geva\len luidt het 
antwoord ontkennend. Over genormeerde 
groei kunnen wij kort zijn. Het is geen 
fraai plaatje. Enerzijds produceren wij 
enorme ovcrschotten, anderzijds zijn wij 
er niet in geslaagd aanzienlijke tekorten 
op te hcffen. Zo verbouwen wij teveel 
graan, teveel suiker, wij maken teveel 
melk en wij vermorsen allerhande pro
duktiecapaciteit, zoals in de medische 
verzorging, het hoger onderwijs en de 
ijzer- en staalindustrie. Daarentegen zijn 
we er niet in geslaagd om belangrijke te
korten op te heffen, zoals aan arbeid en 
woonruimte, twee van de meest essentiele 
zaken voor het dagelijks welzijn van de 
mens. Enerzijds hebben wij de enorme on-
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geremde groei gestimuleerd van de jaren 
zestig, anderzijds zijn wij niet in staat de 
recessie van vandaag het hoofd te bieden. 
En wat te denken van het gebruik dat wij 
maken van onze natuurlijke omgeving? 
Wij hebben er een troep van gemaakt. 
Onze totale score mag beter zijn dan die 
van marxistische Ianden, hij ligt ver van 
de normen die het CDA voor ogen staat. 
Ook waar het misbruik van macht be
treft, is ons blazoen niet onbevlekt. Er is 
sprake van misbruik van economische 
macht wanneer een machtsdrager willens 
en wetens de keuzemogelijkheden van een 
individu beperkt, dan wei hem de moge
lijkheid tot kiezen ontneemt. De voorbeel
den van dat soort misbruik liggen voor 
het grijpen: prijsstelling door monopolies 
en kartels, collectieve arbeidsovereenkom
sten, huurvaststelling en loonmaatregelen 
zijn aile vormen van machtsmisbruik. 
Dat sommige, zoals CAO's en loonmaat
regelen, tot stand komen via processen 
van democratische besluitvorming, doet 
niet ter zake. Misbruik dat gesanctioneerd 
wordt door een meerderheid blijft even
goed misbruik. De democratische staats
vorm biedt tegen economisch machtsmis
bruik geen waterdichte garanties. 

De kern van de zaak 
Tk kom nu tot de kern van mijn opvat
tingen, die ik als volgt wil samenvatten. 
In een samenleving die op arbeidsverdeling 
is gebaseerd wordt misbruik van econo
mische macht het meest effectief voorko
men en tevens zo iets als genormeerde 
groei bereikt, wanneer aan elk individu en 
elke economische organisatie de grootst 
mogelijke vrijheid en verantwoordelijkheid 
wordt gelaten, op voorwaarde dat de deel
nemers instemmen met de enige maar 
absolute voorwaarde waaraan een samen
leving (elke samenleving) moet voldoen 
om te kunnen functioneren, te weten het 
gebod van de verantwoordelijkheid voor 
de ander (naastenliefde). 
Over misbruik van macht kan je eindeloos 
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schrijven. Ik wil mij hier beperken tot een 
paar opmerkingen: een maatschappij zon
der enig misbruik van economische macht 
is niet te realiseren; dit hangt samen met 
het feit dat a) wij niet op een eiland wonen 
en vaak gedwongen zijn om misbruik dat 
van buiten komt in onze Nederlandse sa
menleving toe te Iaten (bijv. OPEC kar
tel), b) niemand er in slaagt het gebod van 
de naastenliefde of verantwoordelijkheid 
voor de ander integraal toe te passen, 
c) economische macht in belangrijke mate 
steunt op wetenschappelijke kennis en 
technologisch vernuft (die je niet kan brei
delen of verdelen). 
Naar mijn overtuiging ligt in b) 'des Pu
dels Kern'. Zoals eerder opgemerkt is 
binnen het CDA de term naastenliefde in 
onbruik geraakt en vervangen door 'soli
dariteit' en sociale of verdelende 'recht
vaardigheid'. Echter, noch het een, noch 
het ander heeft met de persoonlijke ver
antwoordelijkheid voor een ander van 
doen. Solidariteit is niet meer dan 'een 
gevoel van saamhorigheid en de bereid
heid de consequenties daarvan te aan
vaarden' 1. Ret is eenzijdig en selectief. 
Hetzelfde geldt voor de sociale 'rechtvaar
digheid', of 'eerlijk delen', bijv. in de uit
spraak dat 'het rechtvaardig is dat hogere 
inkomens meer inleveren dan lagere' 2. 

Ook dat is eenzijdig en selectief, terwijl het 
bovendien onrechtvaardig kan zijn, omdat 
- in dit voorbeeld - het niet zeker is dat 
ook het rechtsgevoel van hogere inko
menstrekkers bevredigd wordt. 
Hiermee is niet gezegd dat 'solidariteit' 
en verdelende 'rechtvaardigheid' immoreel 
zijn, doch aileen dat het hier om politieke 
en niet om morele categorieen gaat, al
thans in de zin waarin wij deze termen 
binnen het CDA gebruiken. Hij, die zich 
solidair verklaart, kiest autonoom met wie 
hij solidair is (en met wie niet) en onder 
welke voorwaarden. Hij, die over verde-

1 van Dale. 
2 zie CDA's verkiezingsprogramma. 
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lende rechtvaardigheid spreckt, kiest wie 
hij wat toedeelt en wat hij van wie neemt. 
Niet aldus de naastenliefde. De naasten
liefde is niet selectief en tweezijdig. Zij 
neemt niet, maar geeft. De naastenliefde 
betreft de onderlinge afhankelijkheid van 
de mensen (de miljarden kruisverbin
dingen) en schrijft voor dat elk individu 
gehouden is de ander te voorzien van dat
gene wat hij nodig heeft voor het bereiken 
van zijn bestemming. De naastenliefde is 
een zaak van mensen onderling. Zij kan 
slechts gedijen als elk mens in vrijheid en 
verantwoordelijkheid kan handelen, zijn 
eigen verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de ander kan vaststellen en manifes
teren en daarin niet wordt beperkt door 
machtsbesluiten van anderen. Een regering 
die het loon van de 'arbeider' regelt, sluit 
de verantwoordelijkheid van patroon en 
arbeider ten opzichte van elkaar uit. Zo'n 
regering breekt de keten van de verant
woordelijkheid en de onderlinge afhanke
Iijkheid of, in christelijke termen, van de 
naastenliefde. 
Er is nog een andere reden om in het 
economisch verkeer de macht te leggen bij 
individuen en ondernemingen en die is dat 
het mechanisme dat de deelnemers aan 
het economisch verkeer bij elkaar brengt, 
de markt, tot minder verspilling Ieidt naar
mate het aantal deelnemers groter en de 
macht van elk kleiner is. De reden is sim
pel. Marktpartijen met veel macht - de 
overheid, het op enigerlei wijze georgani
seerde bedrijfsleven - lopen het risico mis
bruik te maken van hun macht, zeker 
wanneer zij opereren in naam van een of 
ander 'ideaal' of 'plicht' (winst-maximali
satie, solidariteit, sociale rechtvaardigheid, 
een nieuwe economische orde). Wanneer 
deze machten - kartels, monopolies, de 
overheid - prijzen, lonen en investeringen 
vaststellen, ontstaan onveranderlijk over
schotten of tekorten. In het geval van 
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overschotten vernietigen zij waarden; in 
hct geval van tekorten scheppen zij niet 
genoeg waarden (zie de landbouw-over
schotten, zie het 'overschot' aan arbeid, de 
overschotten aan staal en medische verzor
ging, het tekort aan woonruimte). Partijen 
met geen of weinig macht kijken wei uit: 
overschotten betekenen voor hen verlies 
en tekorten duiden op winstpotentieel. 
Daarom dient een politieke partij, die de 
naastenliefde ernstig neemt en verspilling 
en tekorten wil vermijden, er naar te stre
ven dat a) de overheid zelf op de markt 
geen machtspositie inneemt, maar b) erop 
toeziet dat er geen of zo weinig mogelijk 
machtsposities ontstaan, respectievelijk 
ontbindt en, indien nodig, bestraft. 
Het model hierboven - alle economische 
macht aan individuen en ondernemingen, 
toezicht op misbruik door de overheid -
betekent dat beslissingen over investe
ringen door ondernemingen worden gena
men. Sluit dit verspilling uit? Natuurlijk 
niet! Ondernemers zijn feilbaar. Zij zijn 
echter, wanneer het over investeringen 
gaat, minder feilbaar dan politici, ambte
naren en organisaties. Niet omdat zij 
betere mensen zijn, maar omdat bij hen 
het kwaad snel zichzelf straft. Een bloe
menkoopman, die slechte waar biedt of te 
hoge prijzen vraagt, raakt zijn handel, zijn 
stal en zijn broodwinning kwijt. De minis
ter, die te hoge melkprijzen vaststelt, heeft 
een goede kans zijn hoed, zetel en salaris 
te behouden. Wanneer hij een goed poli
ticos is, verhaalt hij de kosten van een 
melkoverschot via een proces van demo
cratische besluitvorming, op de belasting
betaler. Aan de 'verspilling' van de bloe
menman maakt de markt snel en hard
handig een einde. Niet aldus aan de 'ver
spilling' van de minister. Waarmee niets 
ten nadele is gezegd van de democratic. 

De arbeidsmarkt 
Ik kom nu aan het operationele deel van 
dit artikel: de bestrijding van werkloos
heid, inflatie en woningnood. Daarvoor 
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eerst een paar opmerkingen over de ar
beidsmarkt. 
Met het excuus van onderhandelingsvrij
heid, hebben opeenvolgende regeringen 
met CDA-ministers jarenlang ruimte ge
laten aan sterke belangengroepen - werk
gevers- en werknemersverenigingen - om 
de lonen omhoog te pompen en gelijk te 
schakelen, ongeacht aard en kwaliteit van 
het werk en ongeacht of het ging om be
drijven die waarden toevoegden (winst 
maakten) of waarden vernietigden (verlies 
leden), zodanig dat vele bedrijven zich uit 
de markt prijsden, de investeringswil werd 
ingedikt tot investeren in arbeidsbespa
rende technieken, de ondernemer terug
schrok voor het scheppen van arbeids
plaatsen en de werkloosheid een peil be
reikte dat Albeda en Den Uyl noodzaakte 
te komen met een voor vrije burgers ver
nederend loondictaat. 
De werkende bevolking is thans ongeveer 
gelijkgeschakeld, de arbeidsmarkt zit 
muurvast, de arbeidsmobiliteit is gering 
(mede dank zij de woningnood) en voor 
investeringen in woningbouw en industrie 
weten verschillende politieke partijen niets 
beters te bedenken dan maar weer op het 
aardgas te teren of de reserves van verze
keringsmaatschappijen al dan niet ge
dwongen te mobiliseren. 

lk denk dat wij eindelijk de moed moeten 
opbrengen om te erkennen dat wij op de 
arbeidsmarkt te veel macht hebben gelaten 
aan de machtsgroepen en dat het verstan
dig is juist op die markt de vrijheid van 
de individuele marktpartijen in belang
rijke mate te herstellen. Wij van het CDA 
zien gaarne in de onderneming een orga
nisch samenwerkingsverband waarin de 
persoon en de arbeid van de werker tot 
voile ontplooiing komen. Terecht zetten 
wij ons in voor grotere betrokkenheid bij, 
en meer zeggingsschap van de werker in 
de onderneming. Het ware logisch om 
deze gedachte door te trekken naar dat
gene wat voor de werker het meest essen
tied is in zijn relatie tot de onderneming, 
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zijn loon, en ons sterk te maken voor het 
afsluiten van arbeidsovereenkomsten per 
onderneming. In onze economie vindt men 
geen twee ondernemingen waarvan pro
duktiviteit, toegevoegde waarde en fiscale 
winst gelijk zijn. Het valt niet goed in te 
zien waarom lonen dan wei gelijk moeten 
zijn. Bovendien zouden wij - indachtig 
onze idealen van persoonlijke verantwoor
delijkheid en ontplooiing van de mens -
de mogelijkheid moeten openen voor 
werkers die dit wensen, om buiten de be
drijfstak-CAO's om individuele contracten 
aan te gaan met hun werkgevers. En 
waarom niet? Wij spreken in onze maat
schappij van 'recht op arbeid' en 'plicht 
tot arbeid'. Het gaat niet aan zo'n recht te 
proclameren wanneer wij de betrokkenen 
niet in staat stellen dat recht te realiseren. 
Daartoe moeten zij - voor zover zij dat 
wensen - hun eigen condities kunnen be
palen. Als arbeid echt een mensenrecht 
is, is het ook een mensenrecht dat de mens 
over zijn eigen arbeid beschikt. 

Inflatie en werkloosheid 
Thans naar de inflatie en werkloosheid. 
Een Engels weekblad t herinnert eraan 
dat voor 1931 algemene loondaling het 
voornaamste wapen was tegen recessie en 
werkloosheid en de voornaamste garantie 
vormde tegen langdurige inflatie. In de 
decennia voor de jaren '30 werden reces
sies overwonnen en werd langdurige in
flatie voorkomen doordat tijdens de reces
sie de lonen en andere inkomsten aanzien
lijk daalden. Aldus het artikel. 
Na 1931 heeft de economische politiek dit 
pad verlaten en zijn regeringen erin ge
slaagd - in het bijzonder na 1950 - terug
gang in de conjunctuur en werkloosheid 
te beteugelen met behulp van stimulering 
van de vraag volgens de recepten van 
Keynes. Daarbij daalden de lonen niet en 
bleven bovendien de prijzen stijgen, zij 
het aanvankelijk in langzaam tempo. Dit 

1 The Economist, september 1981. 
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ging goed tot in het begin van de jaren '70, 
toen het inflatietempo versnelde en de 
werkloosheid toenam, mede door externe 
factoren. Wij weten allen waar wij nu zijn 
beland. Sinds enkele jaren gaan de ge
industrialiseerde Ianden door een steeds 
dieper wonende recessie, met hardnekkige 
en hoge inflatie waarop de recepten van 
Keynes geen werkzame invloed hebben. 
Wij staan thans voor de onaangename 
vraag of Keynes de wereld aileen maar 
een illusie heeft geschonken; de illusie van 
volledige werkgelegenheid en constante 
groei, die slechts stand konden houden 
dankzij oorlogsherstel en een explosieve 
groei van wetenschappelijke kennis en 
technologisch vernuft. Als wij deze vraag 
bevestigend zouden moeten beantwoor
den, zou een andere, veel onaangenamere, 
vraag rijzen n.l. of wij, indien wij werk
loosheid en inflatie willen bestrijden, niet 
terug moeten naar de recepten van voor 
1931. Als wij tot die laatste conclusie 
zouden komen, zou het CDA voor de har
de taak staan om de burgers die dertig 
jaar in de illusie hebben geleefd dat eco
nomie geen pijn doet, er van te overtuigen 
dat economie wei pijn doet en dater duch
tig ingeleverd moet worden (geen 2 % 
of zo, maar waarschijnlijk meer iets in de 
orde van 15 %) en dat het inleveren zal 
moeten plaatsvinden via het mechanisme 
van de markt (zoals voor 1931) en niet 
via overheidssturing. Want daar gaat het 
om: voor 1931 werden recessies bestreden 
en werd inflatie voorkomen door een 
snelle en aanzienlijke daling van de inko
mens, geselecteerd door de markt. Wan
neer er binnen het CDA ooit een soort 
economen-debat van de grond komt, zou 
naar mijn gevoel deze problematiek daar
van de inzet moeten zijn. De kernvraag 
zou dan kunnen luiden 'hoe slagen wij erin 
de klassieke saneringsprocessen te Iaten 
verlopen met de minste pijn voor het in
dividu'. Ik wil op dat debat gaarne een 
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voorschot nemen en starten met een paar 
suggesties. 

1) Het eerste wat wij kunnen ondernemen 
ter bestrijding van inflatie en werkloos
heid is a! die factoren uit de inflatie te 
elimineren waarop wijzelf, als natie en als 
individuen, invloed kunnen nemen. De 
voornaamste daarvan is ongetwijfeld de 
indexering. Iedereen die in onze samen
leving iets Ievert aan een ander bedingt 
dat wanneer zijn kosten stijgen ook de 
prijs moet stijgen. De belangrijkste boos
doeners in deze maffia zijn wijzelf wan
neer wij bedingen - al dan niet via onze 
vakverenigingen - dat in geval de kosten 
van ons levensonderhoud stijgen, ook de 
verkoopprijs van onze arbeid moet stij
gen. Aan deze praktijk kunnen (en moe
ten) wij een einde maken. Hoe? Wij moe
ten vrezen dat aileen radicale maatregelen 
hier helpen en dat de meest effectieve ge
dragslijn zou zijn de overheid te verbieden 
om enigerlei wet in te dienen, maatregel 
te treffen of overeenkomst aan te gaan of 
goed te keuren, waaronder arbeidsover
eenkomsten, die indexerings-clausules be
vatten. De overheid is niet aileen de groot
ste afneemster in ons land, maar ook de 
grootste werkgeefster. Wanneer zij wordt 
gedwongen de indexering te staken, is de 
rest verplicht te volgen. 
Er zijn natuurlijk ongetwijfeld minstens 
vijf goede redenen te bedenken waarom 
wij de overheid niet zouden verbieden te 
indexeren. Laat u niet misleiden lezer; 
zij hebben een ding gemeen, ze deugen 
niet. 

2) Met de inflatie teruggebracht tot een 
breukdeel van nu, zouden wij vervolgens 
de werkloosheid te lijf kunnen gaan zon
der de nominale Ionen te verlagen, door 
de ruimte te benutten die onze ouders van 
voor 1931 niet hadden, te weten onze vrije 
tijd buiten de werktijd en de leegloop 
binnen de werktijd. 
Door Ianger en/ of meer te werken voor 
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hetzelfde week- of maandloon zouden de 
kosten en de prijs per eenheid-produkt 
dalen, de afzet stijgen en de werkgelegen
heid toenemen. Wij zouden in deze ge
dachtengang niet, zoals onze ouders, loon 
moeten inleveren om de werkloosheid te 
bestrijden, maar tijd en inspanning. In 
plaats van met loon zouden wij met tijd 
en werk betalen. Deze beiden zouden het 
wisselgeld zijn voor werkgelegenheid en 
terugkeer naar min of meer stabiel geld. 
Echter, Ianger of produktiever werken 
regel je niet per wet. Wij moeten daartoe 
in staat worden gesteld en daarvan de 
noodzaak inzien. V oor het eerste lijkt her
stel, in belangrijke mate, van de indivi
duele contractvrijheid de aangewezen 
weg; voor het tweede, ontindexering van 
de WW en afschaffing van het minimum
loon. 

De woningnood 
Over naar de woningnood. Er is in dit 
land, in het bijzonder in het westen, een 
groot gebrek aan huurwoningen. Nu is de 
huurwoningmarkt het prototype van een 
markt par excellence waar het prijsme
chanisme goed kan functioneren en tot 
optimale en rechtvaardige verdeling kan 
leiden. Aan de bouw-aanbodzijde staan 
normaliter een groot aantal kleine, maar 
hooggeschoolde half-ambachtelijke onder
nemingen zonder machtspositie, aan de 
andere zijde duizenden kleine spaarders 
en investeerders die hun centjes beleggen 
in een rijtjeshuis of een half-portiekje dat 
zij op de huurmarkt brengen. Zo werkte 
dat bij ons voor de oorlog en met aanzien
lijk succes. Er was geen huurbescherming, 
de verkrotting was gering, de huren wa
ren laag, de woningen van hoge kwaliteit 
en dank zij de concurrentie bezat Neder
land een magnifiek en overvloedig woon
bestand. Zoals in Nederland voor de oor
log, gaat het nu nog in Belgie. Een vrije 
markt, vrije huren, geen speciale huur
bescherming en een overvloed van huur
woningen in aile prijsklassen. 
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Wat hebben wij na de oorlog gedaan? In 
naam van een rechtvaardige verdeling en 
bescherming van de huurder heeft de over
heid zich van het prijsmechanisme van 
de woningmarkt meester gemaakt met als 
gevolg dat wij 35 jaar later nog steeds 
kampen met een grate woningnood, werk
loosheid in de bouw, een grate bureau
cratische interventie en ontevreden bur
gers. De huurder is dan wei beschermd, 
maar te buren is er niets. Onze woningen 
worden gebouwd door grate aannemers
combinaties en gefinancierd door multi
nationals (de pensioenfondsen van Philips) 
resp. de staat; de ambachtelijke onderne
mer is zo goed als verdwenen. Direct na 
de oorlog zou een ondogmatische analyse 
ons tot de conclusie hebben kunnen voeren 
dat voor de oplossing van dit specifieke 
schaarsteprobleem herstel van het mecha
nisme van de vrije markt de aangewezen 
weg was en zeker niet bet concentreren 
van macht bij de overheid in naam van 
een 'rechtvaardige verdeling'. 

Mijn voorstel? Laat de buren vrij, hef de 
huurbescherming op, beperk de bureau
cratische procedures tot een minimum en 
binnen enkele jaren zal - zoals voor de 
oorlog bij ons, zoals in Belgie nu - de 
markt een verdelende gerechtigheid bren
gen die nooit tot stand kan worden ge
bracht door welke overheid dan ook. Aile 
kleine en grate beleggers, maar vooral de 
kleinen, gaan als gekken bouwen en bo
vendien zuilen de duizenden onverkoop
bare koopwoningen ogenblikkelijk op de 
huurmarkt verschijnen. Wij zouden wei 
eens sneiler uit de misere kunnen zijn dan 
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wij ooit vermoedden. 
Mochten de buren tijdelijk sterk stijgen, 
zorg dan wei voor een inkomenssuppletie 
voor minder draagkrachtigen. Zij kunnen 
er niets aan doen dat wij in de puree zit
ten; zij zijn te lang misleid in de droom
wereld van de 'eerlijke' verdeling. Ten
slotte, schaf ook die aftrek van hypotheek
rente af, benevens het 'huurwaarde for
fait'. 

Haalbaarheid 
Zijn bovenstaande suggesties politiek haal
baar? V eel hangt af van wie ze brengt en 
hoe ze worden gebracht. Hier ligt een 
mooie taak voor het CDA: vertel de men
sen dat banenplannen, deeltijd-arbeid, 
arbeidstijdverkorting, loon beheersing, ho
gere belasting op gas, fata morgana's zijn, 
schone luchtspiegelingen die het feit ver
hullen dat aileen produktie welvaart 
brengt en dat de produktie moet komen 
van het individu, dat daartoe in de gele
genheid moet worden gesteld. Vertel hen 
dat de welvaartsstaat tussen 1960 en 1975 
een uitzondering was in de economische 
geschiedenis die zich misschien nog wei 
eens zal herhalen, maar dat grate en plot
selinge ups en downs in de economie nor
maal zijn. Schaarste en werkloosheid kun
nen aileen worden overwonnen door pro
duktie, tegen elke prijs, ook beneden het 
minimum loon. Het schaarsteprobleem 
ziet er nog net zo uit als ten tijde van 
Adam en Eva. Na de zondeval bedoel ik. 
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door mr. L. A. Struik 

Mr. L.A. Struik is directeur van het Centraal Bureau 
voor het Katholiek Onderwijs. Het was geruime tijd 
fractievoorzitter van de KVP in de gemeenteraad van 
Rotterdam en lid van de partijraad van de KVP. 
Hij reageert op het artikel 'Is het CDA tegengevallen?' 
van de hand van mr. W. C. D. Hoogendijk in het 
maartnummer van dit blad. 

Quo vadis, CDA? 
Het artikel van Hoogendijk onder de titel 'Is het COA tegengevallen?' (in Christen 
Democratische Verkenningen van maart '82) heeft een kwaliteit die het de moeite 
waard maakt om over dat COA nog eens na te denken in een door de redactie be
doelde openhartige discussie. 

Mijn gezichtspunt is er een van een COA
lid, dat sinds een aantal jaren de confes
sionele partijen op nationaal niveau in de 
deelsector van het ondcrwijs van dichtbij 
kan gadeslaan en sterk ge'i,nteresseerd is 
in de overgang van de drie oude partijen 
in een nieuwe. Gunstige en droevige er
varingen hebben elkaar daarbij afgewis
seld en ook confessionele partijen blijken 
bepaalde trekken te hebben, die ze doen 
tegenvallen. Oat kan leiden tot berusting 
of tot actie. Hoogendijks overwegingen 
brengen mij tot het laatste vanuit een 
loyaal-kritische benadering. 

Ik kan de kritiek van Hoogendijk op de 
functionering van de CDA-partijraad en 
het gebrek aan discussiemogelijkheden 
over de rede van de lijsttrekker-premier 
niet uit eigen waarneming onderstrepen. 
Maar ik heb de neiging - mede gezien 
mijn vroegere ervaringen met een partij
raad als de KVP- dit patroon te herken
nen. Natuurlijk heeft elke partij - om 
electorale redenen - behoefte aan applau
diserende momenten. Maar het sturend 
vermogen van een kleine incrowd lijkt ook 
bij het COA tach zo sterk te zijn, dat open 
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en realistische discussies over de lijn van 
die partij op de cruciale momenten van 
vulkanische kabinetsformaties worden 
ingeruild voor een formele verantwoording 
achteraf. 
Vitale afwijkingen van het partijprogram
ma in een bepaalde sector worden dan in 
vakantietijden door waakzame specialisten 
uit de fractie geformuleerd en uitonder
handeld, later gelegimiteerd met een be
roep op het feit, dat het CDA het immers 
altijd zo bedoeld heeft of dat meer niet 
haalbaar was. Het subjectief oordeel van 
de specialist treedt dan in de plaats van 
een publieke beoordeling. 
Oat het vermogen, de betrouwbaarheid en 
de geloofwaardigheid van de politick in 
twijfel worden getrokken is inmiddels door 
velen met Hoogendijk na de Statenverkie
zingen gesteld. Het mage dan bij die ver
kiezingen meegevallen lijken, voor een 
partij als het COA moet het een teken aan 
de wand zijn, dat bijna 100.000 kiezers in 
de tijd van nog geen jaar naar de VVO 
zijn overgewaaid. 
Ik heb daar opmerkelijk weinig COA
commentaar op gehoord. Maar een ana
lyse van dat verlies kan best iets te maken 
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hebben met die geloofwaardigheid van 
het CDA. Hoogendijk billijkt bijv. uit 
emotionele en ethische overwegingen de 
moeite die het Van Agt moet hebben ge
kost om de samenwerking met de VVD 
los te Iaten. Ik denk dan nog eens terug 
aan de onvoorstelbare lekkage vanuit de 
Kamerfractie op 19 augustus 1981 toen 
de stemming over het akkoord van Van 
Thijn-Kremers in de CDA-fractie in een 
ommezien door praatgrage CDA-Kamer
leden werd uitgelegd als een nederlaag 
voor Van Agt. Een uitleg die onmiddellijk 
beschikbaar was voor de onderhandelaars 
van D'66 en PvdA en daarmede een pu
bliek affront voor Van Agt, dat ik - en ik 
weet velen - met verbijstering hebben 
waargenomen. 

Het CDA (respectievelijk de 2 of 3 vroe
gere confessionele partijen) heeft onafgc
broken deel uitgemaakt van wisselende 
regeringscombinaties en is dus in gunsti
ger of ongunstiger coalities voortdurend in 
het centrum van de macht geweest. Ret 
CDA heeft mede met een beroep op 
evangelische beginselen een zware verant
woordelijkheid genomen in de opbouw -
en uitbouw van de zgn. verzorgings
staat. Historisch moet dit worden vastge
steld, om de schijn te vermijden, dat de 
verantwoordelijkheid van het CDA in deze 
duidelijk minder zou zijn dan bijv. die van 
de PvdA. 
Enige voorbeelden: in 1973 werd het mini
mum-jeugdloon ingevoerd door CDA-be
windslieden, ondanks vele bezwaren die 
toen al van de zijde van het bedrijfsleven 
werden gemaakt vanwege de bedrijfslasten 
en de risico's van jeugdwerkloosheid. En: 
met een beroep op dezelfde evangelische 
beginselen werd in de zeventiger jaren nog 
medegewerkt aan de verdere uitbouw van 
een overmatig opgezette welzijnssector, 
in een tijd waarin exploitatietekorten en 
rendementsvragen zich reeds sterk begon
nen op te dringen. Ret is dan bij dit laatste 
voorbeeld opmerkelijk, dat een partij als 
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het CDA de filosofie aanpast aan de om
standigheden: met eenzelfde beroep op de 
christelijke grondslag wordt thans gepleit 
voor vrijwilligershulp en particulier initia
tief. Ik wil daar aileen mee stellen dat een 
christelijke partij behoedzaam moet zijn 
om een sociale politick in zijn uitwerking 
te dicht bij een evangelisch beroep te 
plaatsen. 

Ik denk ook aan de in de confessionele 
partijen aangetroffen halfslachtige hou
ding bij de steeds verder opgevoerde tegen
stelling tussen werkgevers en werknemers. 
De ernstige waarschuwingen van werkge
verszijde tegen de voortdurende lasten
verzwaring, tegen het beslag van de over
heid op de nationale middelen, tegen het 
wegnemen van de prikkels, het mocht 
allemaal niet baten, omdat er niet genoeg 
tegengewicht werd geboden tegen de ver
groving van de tegenstelling tussen werk
gevers en werknemers. 
Het prestatiebeginsel, zonder welke be
drijven niet kunnen functioneren, werd in 
de roes van het sociale ontplooiings-ethos 
verdacht gemaakt. Over het hoofd is daar
bij gezien dat - zoals Schillebeeckx eens 
heeft gezegd - zorg voor menselijke vrij
heid en democratisering niet tegen maar 
onder de condities van een industriele 
maatschappij moet worden beoefend; er 
mag geen vals dilemma zijn tussen demo
cratic en technocratic. 
Ik herinner aan het voortdurend bezwijken 
van Kamerleden voor buiten-parlemen
taire actiegroepen met een daarmede ge
paard gaand beroep op de geldbuidel. Ik 
vermoed, dat het voor Kamerleden moei
lijk is geweest daarbij het kaf van het 
koren te scheiden, maar het is natuurlijk 
nu al te gemakkelijk voor een Kamerlid 
als Steef Weijers (CDA), in een recente 
beschouwing in het Algemeen Dagblad te 
stellen, dat het met al die belangengroe
pen maar eens uit moet zijn. Wie de geest 
uit de fles heeft gehaald, kan hem niet in 
een artikel er weer in terugvoeren. 
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lk wijs op het voortdurend uitdijen van de 
overheidsinvloed op het particuliere Ieven 
van de burger, tot en met zijn voorge
schreven gedrag hoe de burger m6et den
ken en handelen in vraagstukken van 
emancipatie en gelijkwaardigheid. Geheel 
overigens in tegenstelling tot opvattingen 
inzake abortus, pornografie, waarin het 
'baas in eigen buik' of 'baas in eigen etala
ge' tot een cultus van progressief gedrag 
is verheven, waarvan de schade nog niet 
te overzien is. Stellig: partijprogramma's 
van het CDA c.s. bepleiten verbaal voort
durend terughoudendheid van de overheid. 
Maar compromissen sluitend is die over
heidsinvloed voortdurend toegenomen. 
CDA-bewindslieden in de sectoren van 
CRM en Onderwijs bepleiten die terug
houdendheid wel in daarvoor geeigende 
ogenblikken, maar beroepen zich op coali
tie-omstandigheden als in zaken van Ka
derwet Specifiek Welzijn en Medezeggen
schapswetten de speelruimte voortdurend 
verkleind wordt. Wie daarop wijst loopt 
dan de kans dat hem een 'angstvallige' 
defensieve houding wordt verweten. Als 
het zo doorgaat, (n6g overdreven gezegd) 
kan een geloof inderdaad nog aileen maar 
in de sacristie worden beleden. 

Nu het Regeerakkoord van 1981: recent 
stelt Van Agt publiekelijk dat dit akkoord 
niet meer in stand kan worden gehouden. 
Het is, zo zei hij, niet meer mogelijk om 
en de werkgelegenheid en het terugdringen 
van het financieringstekort en het op peil 
houden van de collectieve lastendruk van 
belasting en premies tegelijk te realiseren. 
Ik ben benieuwd met hoeveel gelijkmoe
digheid de CDA-fractie op deze essentiele 
uitspraak reageert; een discussie in de 
voorgeschreven partij-organen van het 
CDA zou toch nodig zijn om dit te ver
antwoorden. Want het is niet meer en min
der dan een doconfiture van dat Regeer
akkoord. Wordt het akkoord bij stilzwij
gende onderhandelingen tussen coalitie
partners aangepast, dan zal Hoogendijks 
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krtiek op het ontbreken van essentiele dis
cussies in het CDA nog eens worden on
derstreept. 

Een andere niet minder ernstige zaak voor 
de geloofwaardigheid van de CDA-partij
politiek: niet weinigen van hen, die in het 
laatste decennium als Kamerlid of be
windsman hebben geparticipeerd in de 
verantwoordelijkheid voor het sociaal
economisch beleid dragen thans als nieuwe 
of gebleven bewindslieden verantwoorde
lijkheid voor de boedelbeschrijving van 
dat beleid en voor de keuze welke prefe
rente en concurrente crediteuren van de 
overheid uitbetaald moeten worden. Een 
groot verloop van CDA-Kamerleden naar 
regeringsbanken is daarbij opmerkelijk 
(terzijde: ook dat heeft bijgedragen aan de 
door Hoogendijk gesignaleerde verzwak
king van de CDA-Kamerfractie). De vraag 
luidt: draagt zoiets bij aan het vermogen 
tot een afstandelijke oordeelsvelling over 
de situatie van het land en tot een afge
wogen oplossing van de problemen? 

Opmerkelijke passages wijdt Hoogendijk 
aan de 'kerkelijke cultuur', met name ge
zien de ontwikkelingen in de katholieke 
kerk onder de huidige Paus. Hij ziet in die 
ontwikkelingen een positief streven om 
authentiek katholieke waarden opnieuw 
inhoud te geven tegenover de gemakzucht 
van tal van populair geworden opvattin
gen maar hij onderkent tegelijk restaura
tiegevaren. Deze genuanceerde beschrij
ving kan ik delen. Zijn !age verwachting 
van de spiritualiteit van het protestantis
me heeft mij echter verrast. 
Hij pleit voor een CDA als een intercon
fessionele ontmoetingspartij waarin de 
visies van de kerken wei relevant zijn, 
maar die niet het laatste woord betekenen. 
In principe dee! ik die opvatting. Toch wil 
ik wei een voorbehoud maken. Het kader 
van een politieke partij lijkt mij niet in 
eerste instantie geschikt voor een toena
dering in geestelijke zin tussen Rome en 
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Reformatie. 
Politieke machtssfeer werkt nu eenmaal 
niet stimulerend op zulke delicate geeste
lijke processen, omdat besmettende fac
toren van tactiek, strategic en eigenbelang 
daar vaak zichtbaar aanwezig zijn. Boven
dien: op de eigenlijke terreinen van kerke
lijk-godsdienstig beleven en opvoeding in 
schoolverband is de vraag naar een speci
fiek christelijk vormingsmodel in deze 
tijd al een hele opgave. Ret is vermoede
lijk niet zo, dat er gemakkelijk groepsin
delingen zijn te maken van een deel dat 
(stil) tot God en de kerk wil behoren, een 
vijandig deel en een groep met inhoudloze 
onverschilligheid. Veel meer is er een 
dubbelzinnige verhouding: er is een zeke
re afstand tot de kerk, tot de sacramenten, 
tot de Bijbel, maar zo een afstandelijke 
groep wil zich blijven ophouden aan de 
rand van het kerkelijk-gelovig gebied: zij 
blijven erbij waken, maar treden niet bin
nen, 'zij waken zonder te getuigen'. 
Er is ook een groep die er wel bij wil 
horen, die wei de Bijbel wil lezen, maar 
die niet tot de kern wil binnentreden. Zij 
hebben sympathie voor hen die echt zou
den willen getuigen, maar aarzelen. 'Zij 
aarzelen om te getuigen'. En bij beide 
groepen is er een bijbels zwerven of stil
staan rond het onvertaalbare mysterie. 
Men moet dus bescheiden verwachtingen 
hebben van een confrontatie met 'de ker
kelijke cultuur' zoals Hoogendijk die wenst 
binnen een politieke partij. Vee! meer lijkt 
het mij zaak, dat een partij als het CDA, 
goed luistert naar wat onze kerken op 
sommige elementaire zaken te zeggen 
hebben (als de kerken tenminste in staat 
worden gesteld te spreken). 
Daarnaast is een zorgvuldig gadeslaan van 
processen van toenadering van de 'sub
culturen' van de kerken erg wenselijk, 
zoals die in het bijzonder confessioneel 
onderwijs. 
Als Hoogendijk zegt, dat bezuinigen op 
zich geen zelfstandige waarde heeft, in het 
'waardensysteem' dat het CDA aanhangt, 
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dan lijkt dat plausibel, maar tegelijk cen 
verabsolutering. Hij bepleit uit te gaan 
van rechtvaardigheid en solidariteit, maar 
erkent dat de invulling van deze begrippen 
in concreto onherroepelijk tegenstellingen 
aan het Iicht brengt. Is het bijv. recht
vaardig of onrechtvaardig om de kinder
bijslag afhankelijk te maken van het inko
men in een situatie dat het CDA met de 
VVD een Kamermotie aangenomen ziet 
om de premiebelasting en lastendruk niet 
verder te doen stijgen? Is het rechtvaardig 
om bij een progressief belastingtarief voor 
de I B daar nog eens progressieve bela sting 
over deze sociale uitkering bij te doen? 
Is het rechtvaardig om de koppeling tus
sen ambtenarensalarissen, lonen en sociale 
uitkering in stand te houden, ook a! zou 
dat t.z.t. de hele sociale structuur in een 
staat van surseance van betaling brengen? 
Of kan dat op langere termijn toch de so
lidariteit onder vee! grotere spanning 
brengen? Werkt de korte-termijnpolitiek 
rechtvaardig en de lange-termijnvisie on
rechtvaardig? 

Een christelijke partij moet dus sober en 
voorzichtig omgaan met evangelische uit
gangspunten, wil zo'n partij bij gewijzigde 
omstandigheden niet verstrikt raken in 
haar eigen leer die onder andere omstan
digheden tot geheel andere conclusies 
heeft geleid. En daarom zal die partij 
soms christelijk-progressief en soms chris
telijk-conservatief genoemd worden, om
dat een politieke partij die zich christelijk 
wil noemen op vliesdun ijs staat, waarop 
zij zich behalve met geloof ook met ver
stand moet trachten staande te houden 
in een wankel evenwicht. 
Daarom heeft het CDA niet aileen behoef
te aan apologeten, maar ook aan politici 
die consequent zijn en realiteitszin in even
wicht weten te brengen. 
Dat zal dan soms applaus en soms ver
guizing oproepen. In het laatste geval zal 
het CDA in ieder geval tegenvallen. Tot 
nadenken strekt wat George Sand eens 
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schreef in een 19e eeuwse reisbrief: 
'Yooruit! probeer uw wijsheid eens te 
schragen met een klare, bondige tekst! 
en als u daarmee een massa mensen aan 
uw zijde hebt gekregen, geef ze dan maar 
wetboeken in dertig delen, als u dat wilt. 
Tot die tijd bent u maar een brahmaan, 
u verstopt uw wijsheid onder de grond en 
uw oudste adepten kunnen nauwelijks uw 
mysteries verklaren, zo ingewikkeld zijn 
zij, zo verhuld zijn hun principes en hiero
glyfen! 
Uit angst het mes erin te zetten en moedig 
het gevaar en het lijden door een grote 
louterende crisis te tonen, wekt u de lach
lust op met uw enigma's en verdient u in 
vele opzichten de verwijten van hypocrisie 
die men u maakt. Dat is de reden dat 
niemand wijzer wordt van heel uw geeste
lijke bagage, dat is de reden dat wij niets 
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weten en dat wij in hulpeloze verwarring 
raken wanneer wij ons inspannen te stu
deren en te interpreteren.' 
Natuurlijk hebben auteurs en dichters het 
voorrecht uitspraken tc doen die wij over
trokken vinden. Hoogendijk - een bezon
nen beoordelaar - vraagt zich toch af of 
een algemeen gevoel van scepsis zich niet 
tot in het CDA voortplant. Ik vind zijn 
vraagstelling niet overdreven. En de hiero
glyfen van dit CDA kan ik niet of slechts 
met moeite ontcijferen. 
Als openhartigheid op prijs wordt gesteld, 
zou ik dubbelhartig zijn, als ik dat niet 
zou bekenen. 'Quo Vadis, CDA?' 
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door mr. F. J. H. Schneiders 

Mr. F. J. H. Schneiders, burgemeester van Almelo, 
bespreekt de oratie gehouden door prof. dr. W. E. 
V erdonk bij zijn openbare ambtsaanvaarding als 
hoogleraar in de bijbelse godgeleerdheid, de christe
lijke zedenkunde, de praktische godgeleerdheid en het 
Nederlands Hervormd kerkrecht aan de Gemeentelijke 
Universiteit van Amsterdam. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid 

Christen Democratische Verkenningen heeft mij gevraagd om op grand van mijn 
eigen ervaringen in Almelo met uitingen van burgerlijke ongehoorzaamheid, een 
reactie te geven op de oratie van prof. dr. W. E. Verdonk. Deze oratie heeft als titel 
gekregen: Burgerlijke ongehoorzaamheid, een andere benadering van de verhouding 
kerk - staat. 

Zoals prof. Verdonk in zijn oratie met na
druk schrijft, dat hij geen rechtsfilosofisch 
betoog zal houden omdat hem daartoe 
zowel de kennis als de bevoegdheid ont
breken, zo wil ik van mijn kant met na
druk stellen, dat ik niet beroepsmatig stu
die heb gemaakt van de christelijke ethiek. 
Ik zal mij daarom moeten beperken tot 
het geven van een reactie vanuit de hoe
danigheden welke ik wei bezit. Deze heb
ben betrekking op mijn juridische scho
ling, op mijn functie als bestuurder (bur
gemeester) met o.a. de wettelijke opdracht 
tot het handhaven van openbare orde en 
op mijn deelname aan het overleg met 
de hoofdofficier van justitie en de com
missaris van politie, het zgn. driehoeks
overleg. 

Vanuit deze gezichtshoeken valt het mij 
op dat Verdonk in zijn oratie verschillende 
juridische begrippen hanteert zonder daar 
een definitie van te geven. Ik doel hierbij 
op begrippen als staat, rechtsstaat en 
rechtsorde. 
Zelfs het begrip burgerlijke ongehoor-
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zaamheid wordt niet gedefinieerd. Tenzij 
Verdonk aan het slot van zijn oratie in de 
derde conclusie bedoeld heeft een definitie 
van dit begrip te geven. Hier immers geeft 
hij als synoniem voor burgerlijke onge
hoorzaamheid de bewuste, gerichte en 
openlijke overtreding van de wet op ge
weldloze wijze. 
Hiermee zijn dan vier of hooguit vijf ken
merken van het begrip burgerlijke onge
hoorzaamheid (b.o.) gegeven. 

Prof. dr. C. J. M. Schuyt echter geeft in 
zijn boek 'Recht, orde en burgerlijke on
gehoorzaamheid' 10 kenmerken van het 
begrip burgerlijke ongehoorzaamheid, ver
deeld over vijf dimensies. 

Deze 10 kenmerken zijn: 

I. de handeling is illegaal 
2. de handeling is gewetensvol 
3. er is betekenissamenhang tussen be

kritiseerd object en gekozen handel
wijze 

4. de handeling is weloverwogen 
5. de handeling geschiedt openlijk 
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6. men werkt vrijwillig mee aan arresta
tie en vervolging 

7. men aanvaardt het risico van een straf 
8. men heeft te voren legale middelen ge

probeerd 
9. geweldloosheid 

10. rechten van anderen worden zo vee! 
mogelijk in acht genomen. 

Burgerlijke ongehoorzaamheid zo beke
ken, ligt in het midden van een continuum, 
dat zich uitstrekt van politieke onenigheid 
en legale protestvormen aan de ene kant, 
tot politiek geweld en revolutionair verzet 
aan de andere kant. 
Essentieel hierbij is dat b.o. een vorm van 
protest is die weliswaar illegaal is maar 
waarbij de legitimiteit van het heersende 
gezag of de heersende staatsvorm erkend 
wordt. Bovendien is het protest niet ge
richt tegen aile wetten van de staat of 
tegen het rechtssysteem als geheel, maar 
tegen een specifieke wet of een specifiek 
stelsel van wetten (Schuyt). 
De betekenis van deze b.o. in een demo
cratie ligt volgens Schuyt, en ik onder
schrijf dat, in zijn vervangingswaarde 
voor politiek geweld. 

Als Verdonk in het begin van zijn oratie 
de relatie legt tussen b.o. en de grote ge
welddadigheid tussen politie en jongeren 
dan heeft hij het over iets anders dan over 
b.o. in de omschrijving van Schuyt. 
In het WRR-rapport 'Democratie en ge
weld' wordt mijns inziens een voortreffe
lijke analyse gegeven van de oorzaken van 
deze gewelddadigheden. 
Hier wordt namelijk een onderscheid ge
maakt naar de verschillende typen van 
geweld. Er is geweld van de buiten haar 
grenzen getreden b.o. Er is het geweld om
wille van het geweld. Er is het geweld om 
op politieke motieven de rechtsorde omver 
te werpen en tenslotte is er het geweld dat 
zijn oorzaken vindt in de dynamiek van 
de situatie. 
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Veel mensen vrezen dan ook niet dat
zoals Verdonk meent - door burgerlijke 
ongehoorzaamheicl een brug naar anarchie 
wordt geslagen, maar juist door het poli
tiek geweld. Bovendien doet Verdonks 
stelling, dat veel mensen in de titel 'Uw 
rechtsorde is de onze niet' van een klach
tenboek over de politie, een rechtvaarcli
ging van het geweld tegen de gevestigde 
(rechts)orde zien, onrecht aan diegenen die 
de rechtsorde niet als een statisch begrip 
zien. lk doel hiermee op de marges die 
reeds lang bestaan bij de naleving en de 
handhaving van de rechtsorde. 
Bij hen gaat het om een democratische 
rechtsorde, om eei1 rechtsorcle die zich 
met de samenleving mee ontwikkelt, waar
in ruimte voor verschil van mening be
staat. Voor de autoriteiten belast met de 
hanclhaving van de rechtsorde bestaat er 
immers van oudsher al een marge waar
binnen wetsovertreding en verstoring van 
de rechtsorde geaccepteercl worden. 
Zij hanteren namelijk het beginsel van de 
opportuniteit. En zelfs deze marge is in 
ontwikkeling. Zo wordt nu algemeen on
derschreven dat justitiele repressie geen 
doel op zichzelf behoort te zijn, maar dat 
vervolging en straf gehanteerd kunnen 
worden als een van de middelen, die ge
bruikt kunnen worden om te bevorderen 
dat gedrag in strijd met de rechtsorde bin
nen aanvaardbare grenzen blijft (jaarver
slag procureurs-generaal 1970 en volgen
de). 
Ook voor de burgers is er een marge ge
groeid voor wetsovertreding als aanvaard 
middel om 
- wijziging in de rechtstoepassing te be
werkstelligen in geval van sterk gewijzigde 
omstandigheden en opvattingen; 
- maatschappelijke wantoestanden aan de 
kaak te stellen, waarin wet en bestuurlijke 
procedures niet doeltreffend voorzien. 
Deze benadering van het begrip rechtsorde 
betekent dat steeds in concrete situaties 
afgewogen zal moeten worden of de 
rechtsorde het best gediend is met een op-
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treden van de overheid of juist niet. Deze 
benadering van de rechtsorde hanteren 
wij ook in Almelo bij demonstraties en 
acties tegen de UCN-fabrieken. 
Een democratische rechtsstaat waarin een 
zodanige rechtsorde gehandhaafd wordt, 
vraagt niet om volstrekte eerbied, noch 
aan haar zelf, noch aan de wet. De theorie 
van Hobbes,- welke Verdonk bespreekt
evenals die van vele anderen hebben bij
gedragen aan theoretische fundering van 
de staat en het staatsgezag, maar geen 
van die afzonderlijke theoriecn is echter 
in staat om de huidige democratische 
rechtsstaat en de daarin gelegen gezags
verhoudingen volledig te verklaren. Dit 
wordt eerst duidelijk wanneer wij ons ver
diepen in de verschillende theorieen en 
in de ontwikkeling van de staat en het 
staatsgezag onder invloed van die theo
rieen door de eeuwen heen. (Het zou te 
ver voeren om hier nu dieper op in te 
gaan.) 

Verdonk noemt als tweede argument, dat 
de angst voor burgerlijke ongehoorzaam
heid o.a. bij juristen voedt, dat b.o. volgens 
de tegenstanders bijdraagt tot polarisatie. 
Dit argument construeert hij middels de 
redenering dat de mens via de, zoals Ver
donk ze beschrijft, verschillende staats
apparaten zoals de school, de rechterlijke 
macht en de kerk tot aanpassing aan de 
heersende opinie (en dat is de opinie van 
de heersenden) wordt gebracht. Daarmee 
wordt de integriteit van de bestaande orde 
aangetast en de protestbewegingen die dit 
aan de orde stellen werken zo de polari
satie in de hand. 
Deze redenering echter lijkt mijns inziens 
niet goed houdbaar in de rechtsstaat zoals 
wij die bijv. in Nederland kennen. Hier 
immers is o.a. onder invloed van de Fran
se revolutie een scheiding der machten 
tot stand gebracht (wetgeving, rechtspraak 
en bestuur) en een grondwet tot stand ge
komen waarin grondrechten zijn vastge
legd. Dergelijke waarborgen voor de bur-
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Zo is (in Nederland) bijv. ook de onder
wijswetgeving ontstaan die nog steeds in 
beweging is en met erkenning ook van het 
recht op buitengewoon onderwijs. Met in 
de gemeente onderwijscommissies van de 
raad, met meespreekrecht van oudercom
missies en leerlingenraden. En ook met 
een vergaande democratisering in het w.o. 
Het lijkt dan niet houdbaar om te stellen 
dat de staat via het (onderwijs)apparaat 
de burgers tot aanpassen aan de opinie 
van de heersenden brengt. Een dergelijke 
redenering zou wellicht wei opgaan in een 
meer totalitair regiem zoals bijv. een die
tatum kan zijn. 
Tenslotte menen de tegenstanders van 
b.o. aldus Verdonk, dat de democratic 
wordt ondergraven wanneer de b.o. op 
grond van ethische overwegingen dicht in 
de buurt van de gewapende terreur komt, 
waarbij men anderen met onwettige mid
delen een bepaalde moraal dwingend wil 
opleggen. En Verdonk vervolgt: 'de tegen
standers werpen zich dan ook op als ver
dedigers van de rechtsstaat waarin aileen 
een democratisch genomen besluit wordt 
uitgevoerd'. 
Deze benadering van de rechtsstaat lijkt 
niet aan te sluiten bij de tegenwoordige 
gedachten over de rechtsstaat. In de hui
dige democratische rechtsstaat erkent men 
immers juist dat er democratische, zo men 
wil emancipatorische krachten aan het 
werk mogen en zelfs moeten zijn. 

Mr. J. Willems, wetenschappelijk mede
werker van de werkgroep staatsrecht aan 
de Katholieke Hogeschool in Tilburg, 
schreef daarover in 'Open forum' van de 
Volkskrant van 16 december 1980 en zei 
daar dat de overheid in een rechtsstaat de 
rechtsstatelijke idealen moet hoog houden 
en praktiseren en dat kan betekenen: 
ander recht - morgen. 
Willems wijst er op dat daar het span-
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ningsveld ligt, namelijk tussen geldend 
recht en wenselijk recht en hij zegt dat 
juist in een democratische rechtsstaat 
spanningen daar niet tot een explosie hoe
ven te leiden omdat die rechtsstaat immers 
een aantal idealen biedt, die waarborgen 
inhouden voor verandering. 
Maar daar zeg ik dan bij, dater dan wel 
anticiperend en consistent gedacht moet 
worden in de overheidswereld. 
Bovendien lijkt het mij, dat het louter op 
ethische gronden bepleiten van het ge
bruik van geweld- zonder een aansluiten
de koppeling dus aan een politieke en 
wetenschappelijke argumentatie - terwijl 
men kan weten dat dit repercussies heeft 
voor de samenleving in haar geheel, on
ethische consequenties kan hebben. 

Vervolgens besteedt Verdonk aandacht 
aan de macht van het recht waarbij de 
trefwoorden zijn: rechtsvrede en loyaliteit 
(ten opzichte van de overheid). 
Als voorbeeld analyseert Verdonk een van 
de geschriften van Luther 'Ob die Kriegs
leute auch in seligen Stande sein konnen'. 
Centraal hierin wordt de loyaliteit ten 
opzichte van de overheid gesteld. Deze 
absolute loyaliteit wordt door Luther als 
noodzaak voor het grote doel van het 
recht gezien namelijk de vrede, de rechts
vrede. 
In dit verband wil ik niet onvermeld Iaten 
de bijdrage van G. H. ter Schegget aan het 
themanummer van Wending over burger
lijke ongehoorzaamheid en sociale verde
diging (april 1981 ). Hij schrijft hier in 
relatie tot Romeinen 13 'dat men van de 
overheid verwacht, wat men van haar als 
zelf aan God ondergeschikte macht ver
wachten mag, dat zij de vrede dient. Dat 
wordt haar factisch ten goede gehouden, 
dat wil zeggen bij twijfel krijgt zij het 
voordeel van de twijfel. Het factische res
pect dat de overheid afdwingt moet men 
bereid zijn te tonen, die tol moet betaald 
- maar dit respect is gefundeerd in de 
eerbied voor God aan wie de overheid zelf 
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of zij dat weet of niet ondergeschikt is. 
Het respect vindt dus zijn grond en zijn 
grens in het dienaar zijn van God van de 
overheidspersonen. Gaan zij zichzelf als 
goden gedragen, dan is de grens over
schreden. De gehoorzaamheid is dus 
uiterst kritisch, omdat zij opgaat in de 
liefde.' Dezelfde kritische gehoorzaamheid 
blijkt ook uit het WRR-rapport. 

De loyaliteit zo beschouwd voorkomt 
mijns inziens dat de rechtsvrede zich ver
wezenlijkt ten koste van de gerechtigheid. 
Als een overheid dus voorbijbaat aan de 
nood der armen - en dat niet aileen in 
geld, maar ook aan de zwakke in de maat
schappij, aan de ongerusten over kernwa
pens - met andere woorden zich 'liefde
loos' opstelt, dan verliest zij het respect, 
het natuurlijk overheidsgezag. 

Als de wetgevende macht - gevoed ook 
door de politiek - op dat terrein machte
loos is verdient zij het, - heeft er zelfs 
recht op - door demonstratie en protest 
wakker geschud te worden. Gaat zij dan 
nog niet serieus aan het werk (vergelijk 
het kraakprobleem) en laat zij de zwakken 
in de kou staan, dan is ook die laatste stap 
namelijk burgerlijke ongehoorzaamheid 
nog tolerabel. Maar dan ligt de uiterste 
grens daarvan bij het geweldloze naar de 
opvattingen binnen onze rechtsorde. 

In dit verband wordt in het WRR-rapport 
'Democratie en geweld' opgemerkt, dat 
de b.o. zo een positieve signalerende func
tie kan hebben en dat zij bijdraagt tot 
bijstelling van de juridische werkelijkheid; 
die niet altijd samenvalt met de ontwik
keling van de maatschappelijke werkelijk
heid. Misschien mag je zelfs stellen dat 
deze ideele, morele, en zedelijk gewortelde 
b.o. een rechtsbron is in de democratische 
rechtsstaat. 

Na de 'macht van het recht' komt het 
'recht van de macht' aan de orde. De tref
woorden hierbij zijn de gerechtigheid en 
de bescherming. Hiertoe analyseert Ver-
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dank een van de geschriften van Karl 
Barth namelijk 'Rechtfertigung und 
Recht'. Barth komt tot de conclusie dat 
'de kerk' zich op grand van de rechtvaar
diging door het geloof op geen enkele 
wijze kan onttrekken aan haar verant
woordelijkheid voor macht en machtsuit
oefening, voor overheid en staat. 'De er
kenning, de bevordering, de verdediging 
en de uitbreiding van het menselijk recht, 
die haar opdracht is, vergt van haar dat 
ze opkomt voor de rechtsstaat.' Het 
Woord kan het fundament voor, de onder
hooding en het herstel van werkelijk alle 
mensenrechten scheppen, aldus Barth. 
Verdonk komt hier evenals bij Luther tot 
drie grate problemen waarvan ik er hier 
een wil noemen. 

Barth laat ten onrechte staat en rechts
orde samenvallen, aldus Verdonk en hij 
vervolgt met 'maar de rechtsorde kan niet 
dienen tot legitimering van de staat. J uist 
de nationale staat is in zijn historische 
toevalligheid maar al te gemakkelijk een 
bedreiging van de rechtsorde. ledere staat 
is onderworpen aan het recht.' 
In zijn bijdrage aan het themanummer van 
Wending over b.o. schrijft Verdonk in 
dit verband dat het recht namelijk niet 
dient tot legitimering van de bestaande 
toestand, het is niet het wapen dat de ster
ken tegen de zwakken kunnen en mogen 
gebruiken, dat de meerderheid tegen de 
minderheid kan uitspelen. 
Daaraan wordt in b.o. vastgehouden. We 
hebben hier te maken met een vorm van 
politiek handelen waarin fatalisme en 
wanhoop worden doorbroken, doordat 
niemand wordt vastgepind aan zijn rol. 
Maar ieder wordt aangesproken op zijn 
verantwoordelijkheid. En dan vervolgt hij 
met: 'Het is onbegrijpelijk dat juist dit 
politieke handelen aan 'de straat' wordt 
overgelaten. Waarom zou de rechter die 
beter weet dan wie oak wanneer hij door 
zich aan de letter van de wet te houden, 
de verdrukte verdrukt en de onderdrukker 
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vrijuit laat gaan, niet al de rek in de wet 
brengen die maar mogelijk is.' En dan 
vraagt hij zich verder af: 'Waarom zou de 
bestuurder dat niet doen. Waarom zou de 
politieman dat niet doen, want het komt 
volgens Calvijn juist de lagere overheden 
toe, recht tegenover orde te stellen.' 

Het zou te ver voeren om hier uitvoerig 
op in te gaan. Wel wil ik een zin uit de 
oratie van Verdonk in herinnering roepen. 
'Gerechtigheid', zo stelt hij, 'is geen ab
stracte theorie, die in de veilige besloten
heid van een studeerkamer kan worden 
opgesteld.' 
Ik onderschrijf dit ten valle. Het is aileen 
merkwaardig dat deze zin geschreven is 
door iemand die blijkt niet te onderkennen 
dat rechters, officieren van justitie en be
stuurders iedere dag opnieuw juist aan die 
gerechtigheid werken. 
Zie in dit verband bijv. de ontwikkeling 
van het eigendomsrecht dat door jurispru
dentie, beperkende wetgeving, burgerlijke 
ongehoorzaamheid - kraakacties - en de 
gloednieuwe leegstandswet in feite een 
wezenlijk andere inhoud heeft gekregen 
dan 'het recht om op volstrekte wijze over 
een zaak te beschikken en daarvan het 
genot te hebben'. 

Verdonk besluit zijn oratie met devol
gende conclusies. 
1. Er is geen loyaliteit mogelijk tegenover 
een staat of een wetgeving waar de rechts
bescherming, die vooral gemeten wordt 
aan het lot van de arme, onvoldoende is. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid kan dan 
zelfs noodzaak worden. 
Uit het voorgaande mage blijken dat juist 
in een democratische rechtsstaat, de ver
schillende overheidsapparaten er alles aan 
doen om de rechtsbescherming voor de 
burger ten opzichte van de overheid zo 
groat mogelijk te doen zijn. Ik volsta hier 
dan ook met nag eens te wijzen op de 
door mij gesignaleerde ontwikkelingen 
met betrekking tot de rechtsorde in zijn 
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algemeenheid en op de ontwikkelingen 
met betrckking tot de grondrechten, het 
lcegstaan en kraken van woningen en het 
stelsel van de sociale rechtsstaat. (Zie 
sociale zekerheidswetgeving, wet open
baarheid van bestuur, AROB, ombuds
man, bescherming privacy enz. enz.). 
2. Het is onmogelijk dat de rechtsbescher
ming gaat plaatsvinden ten koste van de 
loyaliteit. Een nationale staat lijkt een 
van de grootste belemmeringen voor een 
werkelijke verbetering van het recht. Dat 
is de basis waarop b.o. plicht kan zijn. 
Deze conclusie doet vermoeden dat de 
heersenden in de nationale staat om met 
Verdonk te spreken, in het geheel geen 
oog hebben voor de rechten van derden, 
voor de rechten van de zwakken, de min
derheden in de wereld, voor hun rechts
bescherming. 
Een van de gulden regels die de bestuur
ders zich trachten voor te houden is juist, 
dat het bestuur een zorgvuldig bestuur 
moet zijn. Als ik zelf moet optreden om 
de openbare orde te handhaven en dan 
uiteraard tevens een zorgvuldig bestuurder 
wil zijn, dan vraag ik mij af, of er in dat 
geval nog wei sprake is van een actuele 
situatie, waarbij actievoerders en burgers 
(en hun bedrijven en zaken) erop kunnen 
rekenen, dat zorgvuldig handelen over en 
weer jegens een ieders persoon of goed 
- in wederkerige loyaliteit - zo goed mo
gelijk gewaarborgd is. De bevolking heeft 
zichzelf immers een normenstelsel opge
legd en zij kan binnen die rechtsorde die 
zoals ik heb trachten aan te geven een 
sociale orde is, aileen veilig functioneren 
als dat stelsel oak daadwerkelijk gehand
haafd wordt. 
Ook heb ik trachten aan te geven, dat de 
verschillende staatsapparaten (rechterlijke 
macht, justitie en bestuur) de orde 'op
trekken' om recht te doen, juist aan de 
mening van de zwakken. De conclusie van 
Verdonk dat een nationale staat een van 
de grootste belemmeringen voor een wer
kelijke verbetering van het recht is, kan 
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ik dan ook allerminst onderschrijven. 
3. De rechtvaardiging van het recht ge
schiedt door de maat te bepalen, waarin 
rechtsvrede en gerechtigheid verwezenlijkt 
worden. Daaruit kunnen dringende rede
nen opkomen voor b.o. voor de bewuste, 
gerichte en openlijke overtreding van de 
wet op geweldlozc wijze. Daaraan kan 
ook 'de kerk' zich niet onttrekken. 
Als men er zoals Verdonk vanuit gaat dat 
de zin en het grote doel van het recht is 
realisering van de rechtsvrede en de ge
rechtigheid, dan lijkt het juist de recht
vaardiging van het recht te bepalen aan 
de hand van de mate waarin rechtsvrede 
en gerechtigheid gerealiseerd worden. 
Daaruit kunnen dringende redenen opko
men voor burgerlijke ongehoorzaamheid 
en daaraan kan de kerk zich niet onttrek
ken, aldus Verdonk. Eerder in zijn oratie 
zegt Verdonk dat de erkenning, de be
vordering, de verdediging en de uitbrei
ding van het menselijk recht zelfs de op
dracht van de kerk is. Bij deze stclling zet 
ik dan tach wei enige vraagtekens. 
Mijns inziens is de opdracht van 'de kerk' 
de Evangelie-verkondiging. Is de bemoeie
nis van de Islamitische Ieider Khomeini 
met de uitbreiding van het menselijk recht 
niet een - zij het een extreem - bewijs 
van de stelling dat staat en kerk een eigen 
opdracht te vervullen hebben. Overigens 
onder erkenning van Ter Schegget's stel
ling dat wanneer de staat zijn recht op 
respect verliest, burgerlijke ongehoor
zaamheid toelaatbaar is. 

Mijn tweede opmerking is dat zoals men 
niet generaliserend over 'de staat' kan 
spreken, men ook niet generaliserend over 
'de kerk' mag spreken, los van tijd en 
plaats. Ook binnen 'de kerk' kennen we 
immers verschillende denominaties met 
divergerende opvattingen in binnen- en 
buitenland. Was het ook niet 'de kerk' die 
onder Mussolini de wapenzegening voor 
de invasie in het toenmalige Abessinie 
gaf? 
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Wei ben ik van mening, dat alvorens men 
tot burgerlijke ongehoorzaamheid mag 
overgaan, eerst aile middelen welke juist 
in een democratische rechtsstaat ter be
schikking staan, moeten zijn 'geprobeerd'. 
De kenmerken van b.o. zoals die door 
Schuyt zijn gegeven vereisen dit ook, wil 
er tenminste nog sprake kunnen zijn van 
b.o. 
Tot slot zou ik dan ook willen stellen dat 
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binnen de democratische rechtsorde, zo 
u wilt sociale orde, ruimte moet zijn voor 
burgerlijke ongehoorzaamheid die zijn 
grenzen vindt bij het verlaten van het ken
merk 'geweldloosheid'. 
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door prof. mr. A. M. Donner 

M. L. Anderson: Windthorst. A Political Biography. 
Clarendon Press- Oxford, 1981. 

Dit boek wordt besproken door prof. mr. A. M. 
Donner, hoogleraar staatsrecht aan de RV te Gro
ningen. 

'Der kleine Excellenz' 

Een aantal bisschoppen uit het land verbannen en de fondsen van de bisdommen in 
beslag genomen; andere bisdommen sinds lang niet bezet. Meer dan veertig procent 
dcr parochies zonder pastoor en de bediening der sacramenten belemmerd door 
strafbepalingen tegen wie dat 'onbevoegdelijk' d.w.z. zonder de nodige overheids
erkenning of -vergunning doet. De geestelijke orden verboden, het godsdienstonder
wijs (om van het schoolonderwijs niet te spreken) ernstig beknot en de priesterop
leiding aan zodanige voorwaarden gebonden, dat het praktisch een staatsopleiding 
dreigt te worden. 

Oat is een opsomming, die ons niet onbe
kend voorkomt. Zij doet aan de toestan
den in sommige Oostblok-landen denken. 
Maar het is de beschrijving van de toe
stand, waarin zich de katholieke kerk 
honderd jaar geleden bevond in het nieu
we Duitse keizerrijk en met name in Prui
sen. Onder de verbannenen bevond zich 
bijv. de aartsbisschop van Keulen. Dat 
was dan de 'Kulturkampf', de strijd voor 
de beschaving, een begeleidingsoperatic 
van Bismarcks streven naar Duitse een
heid- een 'episode', die dreigt te worden 
vergeten en die ook in de Duitse geschied
schrijving, gevangen als zij is in bewon
dering voor de prestatie van de eenma
king, slechts als 'randverschijnsel' wordt 
behandeld. 
Zo is het nu eenmaal; het in diezelfde tijd 
opvlammende anti-semitisme vindt ver
houdingsgewijs veel meer belangstelling en 
afwijzing, maar het anti-katholicisme 
wordt eigenlijk niet onbegrijpelijk gevon
den: ook nu nog lijkt anti-katholicisme 
soms hct anti-semitisme der intellectuelen 
(Ecrasez l'infftme). Zelfs katholieke intel-
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lectuelen zijn er dikwijls niet helemaal vrij 
van, net zo min als Karl Marx en Heine 
vrij waren van anti-semitisme. 
Daarom is een boek als dat van mevrouw 
Anderson erg geschikt om de zaken even 
in perspectief te trekken en eraan te her
inneren, op welke onthutsende paden de 
nationale hartstochten en de hang naar 
politieke macht de mensen, zelfs in voile 
vrede, hebben gebracht ook in tijden en 
op plaatsen, die toch nog wel erg dichtbij 
ons staan. 
De naam van Ludwig Windthorst (1812-
1891) is in Nederland weinig bekend, zelfs 
onder zijn geestverwanten en ge1oofsge
noten, hoewel zijn merkwaardige !evens
loop en grote invloed hem de aandacht 
ten voile waard maken. Geboren en opge
groeid in de omgeving van Osnabriick, een 
uithoek van het toenmalige koninkrijk 
Hannover, had hij zich in die staat al on
derscheiden door, eerste vertegenwoordi
ger van een kleine katholieke minderheid, 
tweemaal als minister van justitie op te 
kunnen treden. Toen Hannover in 1866 
door Pruisen werd ingelijfd werd hij met 
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die carriere achter zich op eenmaal Muss
Preusse, werd in de Pruisische Landdag, 
in het parlement van de Noord-Duitse 
Bond en, na 1870, in de Rijksdag van het 
tweede Kaiserreich gekozen, en groeide 
daar tot een van de voornaamste, zo niet 
de voornaamste, tegenspelers van Bis
marck uit, object van zo mogelijk nog 
meer haat en afschuw enerzijds en even
vee! trouw en verering anderzijds als de 
grote duizendkunstenaar zelf. Een erfenis 
hield hij uit zijn Hannoverse loopbaan 
over: als oud-minister behield hij aan
spraak op de titel excellentie en zo werd 
hij vanwege zijn klein postuur in de volks
mond: 'Der kleine Excellenz'. 
Want hij was ook naar het uiterlijk een 
ongewone figuur; hij was zeer klein en 
lelijk (meermalen leest men van zijn 
bengelende beentjes als hij in een grote 
stoel zat) en had reeds vroeg het gezicht 
in een oog verloren, terwijl het andere zo 
achteruitging, dat hij zich op den duur 
vrijwel alles moest Iaten voorlezen, voor 
zijn uitgebreide correspondentie steeds op 
de hand van anderen was aangewezen en 
op grate bijeenkomsten door vrienden 
moest worden rondgeleid (mevr. Anderson 
geeft een politieke biografie, maar men 
gaat onwillekeurig speculeren over de in
vloed die deze - met opgewektheid en 
zelfspot gedragen - handicaps op zijn stijl, 
optreden en beleven moeten hebben ge
had.) Dat in dubbele zin onogelijke heeft, 
zoals wel meer, toen deze kobold zich er 
niet door liet drukken en weerhouden, de 
indruk die hij op vriend en tegenstander 
maakte zeer versterkt. 
Ook in andere opzichten ongewoon. Reeds 
in Hannover bleef hij sterk verbonden aan 
zijn eigen streek en omgeving, was erop 
uit dat men daar de mensen hun eigen 
zaken liet beredderen, wars van aile cen
tralisatie en ingrijpen van bovenaf en zeer 
gevoelig voor aile achterstelling. In die 
tijd vormt zich reeds het merkwaardige 
beeld van de particularist, die de moderne 
leuzen over grondrechten en over vrijheid 
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en gelijkheid aangrijpt als wapens om zich 
tegen aantasting van de eigen kerkelijke 
en plaatselijke instellingen te verweren en 
bijtend de innerlijke tegenspraken van de 
ordenende 'rechtsstaat' aan de kaak stelt. 
Hij was bereid om als afgevaardigde en 
als minister van justitie mee te werken 
aan uniformering van de burgerlijke en de 
strafwet en zo gelijkheid van rechtspositie 
te bevorderen, maar dan ook steeds met 
nadruk op de vrijheid, die aan ieder moest 
worden gelaten om binnen dat algemeen 
kader voor zichzelf te kiezen en beslissen. 
Het beweerde afschaffen van oude en 
achterhaalde afhankelijkheden en bin
dingen moest niet overgaan in een nieuwe, 
even drukkende afhankelijkheid van de 
wetgever, die alles wel voor de brave on
derdanen regelen en inrichten zou. 
Bij het zoeken naar een nieuwe bedeling 
was voor deze Hannoveraan het Britse 
bestel een voorbeeld: geen toeval wanneer 
men bedenkt dat Hannover en Groot-Brit
tannie tot 1837 (het optreden van Ko
ningin Victoria, die ginds wei, maar in 
Hannover niet de eerste troongerechtigde 
was) in personele unie met elkaar verbon
den waren. Toen in genoemd jaar in 
Hannover constitutionele conflicten ont
stonden omdat de nieuwe vorst als een 
oude Stuart naar een persoonlijk regime 
wilde terugkeren, heeft dat op Windthorst 
grate indruk gemaakt en heeft hij, juist als 
man uit een vaak vergeten gebied en een 
achtergestelde groep, het valle oog gekre
gen voor de bescherming die een vaste 
constitutie en een gevestigd parlement 
konden bieden. Als min of meer opposi
tionele figuur is hij in zijn land naar voren 
gekomen en, toen hij in de gegeven situatie 
niet gemist kon worden, zelfs een paar 
maal minister geweest. 
Des te opvallender is het, dat toen in 1866 
de hem niet bepaald welgezinde dynastic 
werd verbannen, juist hij optrad als haar 
verdediger en raadsman, onvermoeid bezig 
om voor haar vermogensrechten en andere 
aanspraken op te komen en, ook toen hij 
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al een kopstuk van de Rijksdag was, van 
jaar tot jaar naar Wenen reizend om de 
'Welfen' - zoals het Brunswijks-Hannove
raanse huis placht te worden genoemd -
bij te staan in juridische en financiele 
zaken. In de ogen van de meeste tijdgeno
ten en zeker in die van Bismarck, was dat 
een staatsondermijnend legitimisme, maar 
voor Windthorst bevatte het gepraat over 
'staatsbelang' een flink stuk apekool, dat 
geen afbreuk behoorde te doen aan 
iemands eigendoms- en persoonlijke rech
ten en zelfs niet in de weg hoorde te staan 
aan de opvolgingsrechten van de 'Welfen' 
in het hertogdom Brunswijk, waar in 1878 
een nevenlinie uitstierf en tot 1913 Pruisi
sche prinsen als stadhouder werden aan
gesteld. Als men van die rechten afging, 
dan werd immers alles maar 'in het staats
belang' verzet en waar bleven dan niet 
alleen de autoriteiten, maar oak de bur
gers? Men ziet, een weinig 'bij-de-tijdse' 
opvatting, die vooral in het nieuwe keizer
rijk, waar Bismarck ieder met 'het staats
belang' overdonderde en naar zijn hand 
trachtte te zetten, zeer ongemakkelijk 
bleek. In dat keizerrijk was Windthorst 
nog veel meer particularist dan in Hanno
ver. Als 'Welf' en als strijdbaar katholiek 
gold hij als de vlieg, die de nationale zalf 
bedierf. 
Op dat katholieke kernstuk kom ik nag 
terug, maar eerst moet erop worden ge
wezen, dat hij zijn zojuist aangeduide 
hooding trouw bleef. Toen de Rijkskanse
lier stemming probeerde te maken met 
zijn 'socialisten-wetten', wist Windthorst 
de katholieke centrum-fractie telkens weer 
tot tegenstand te bewegen met het betoog, 
dat iedere ongelijkheid voor de wet door 
de zelf gediscrimineerde katholieken als 
een aanslag op de constitutie moest wor
den afgewezen. Toen tijdens de economi
sche recessie van na 1873 het anti -semi tis
me de kop weer opstak en oak onder zijn 
partij-genoten als populaire leuze aanhang 
dreigde te vinden, ging hij met succes daar 
tegenin met het resultaat dat deze bewe-
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ging (heel anders dan in Oostenrijk) in 
Duitsland vooral onder protestanten haar 
slachtoffers maakte, maar onder katholie
ken niet of slechts incidenteel van de 
grand kwam. Telkens voelden hij en zijn 
medestanders het gevaar van zulk vals 
beroep op volksgemeenschap en volkseen
heid; ging men die richting uit dan werd 
oak de identiteit van de eigen katholieke 
instellingen en gewoonten verzwakt en 
raakte alles in de smeltkroes van het na
tionale. In dat verband moet oak de 
steun voor de (katholieke) Poolse bevol
king tegen de assimilatie- en onderdruk
kingspolitiek der regering worden ge
noemd. Pas op duidelijke aanwijzing van 
het Vaticaan (wie lacht daar?) berustte 
zijn partij, het Centrum, in het uitzonde
ren van de Poolse diocezen van de ver
zachtingsmaatregelen, die een eind aan de 
Kulturkampf moesten maken. 
Opvallend is het diepe wantrouwen tegen 
de staat in het algemeen, bovenal tegen 
de machtsstaat van Bismarck, dat aan alle 
kanten bij Windthorst aan de dag komt. 
Dat hij de begrotingspolitiek van de Rijks
kanselier niet vertrouwde en volstrekt 
afkerig was van diens verhalen, dat de vei
ligheid van de staat meerjarige, zo niet 
permanente begrotingen voor de weer
macht nodig maakte, kunnen wij goed be
grijpen. Tegen het stelsel van het 'Septen
nat', de vaststelling van de defensiebegro
ting voor 7 jaren heeft hij, vooral met de 
linkerzijde, zich duchtig verzet. Het was 
zijn kruis, dat hij, toen zijn partij op de 
wip zat en een nieuwe 7-jarige begroting 
kon helpen torpederen, dit hoofdpunt uit 
het partij-programma moest inslikken -
op aanwijzing van Rome, waar Bismarcks 
diplomatie de Curie had ingepakt. Dat 
hij tegen zulke zaken als een tabaksmono
polie, de Reichsbahn, een zoutaccijns en 
een actieve, protectionistische tarievenpoli
tiek was, daar horen wij meer van op. Het 
was niet zozeer uit principieel liberalisme 
als wel omdat hij de met zulke maatrege
len aan de overheid toevallende gelegen-
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heid om gunsten aan medestanders te be
wijzen en voordelen te beloven, niet 
mocht. Hij wist uit ondervinding, dat 
zulke zaken nooit naar een beleid van eer
lijke dienstverlening worden gedreven, 
maar naar politieke gezichtspunten en met 
het oog op politieke klantenbinding. En 
zulke macht tot economische 'patronage' 
zag hij liever niet in de handen van een 
opportunist als Bismarck. 
Hij was in het federaal opgebouwde kei
zerrijk een echte federalist, die liefst zoveel 
mogelijk aan de deelstaten overliet en, als 
het echt nodig was dat zaken door het 
Rijk werden gedaan, er steeds op Jette dat 
zo min mogelijk macht naar het centraal 
gezag werd overgeheveld. Karakteristiek 
daarvoor is de explosieve strijd om de 
Franckenstein-clausule, genoemd naar een 
van zijn politieke vrienden, waarbij werd 
bepaald, dat de opbrengsten van de graan
rechten en het zout-accijns, zo deze in een 
jaar 130 miljoen Mark overschreden, 
ponds-ponds gewijze over de deelstaten 
zou worden verdeeld. Op die wijze sloeg 
men twee vliegen in een klap: de deelsta
ten zouden, zo werd gehoopt, hun eigen 
belastingen kunnen verlagen en de in
komsten van het Rijk zouden niet zo hoog 
stijgen, dat de regering van parlementaire 
medewerking praktisch onafhankelijk 
werd. Ook de grote plannen van de Rijks
kanselier tot invoering van ongevallenver
zekering en oudedagsverzekering bekeek 
hij nauwkeurig; de zaken moesten wei in 
handen van werkgevers en werknemers 
blijven en niet tot een machtige Rijksbu
reaucratie uitgroeien. Het zijn allemaal 
overwegingen, die ons vreemd geworden 
zijn - te vreemd misschien. maar die men 
moet plaatsen in een tijd en in een land, 
waarin bestuur nog als gunst werd gezien 
en benoemingen, vergunningen en erken
ningen naar willekeur werden onthouden 
aan hen, wier gezicht de regering niet 
beviel. 

Doch nu naar de Kulturkampf. Om die te 
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begrijpen, moeten wij bedenken, dat juist 
in overwegend protestantse staten, als 
Pruisen en andere Noord-Duitse Ianden, 
de sinds de 18e eeuw doorgedrongen gods
dienstvrijheid de zelfstandigheid van de 
katholieke kerk nog groter maakte dan die 
van de protestantse, vanouds sterk aan 
staat en dynastie verbonden officiele ker
ken. 
V ooral toen Pruisen na 1813 een grote 
gebiedsuitbreiding onderging door de in
lijving van voormalige vorst-bisdommen 
als Keulen, Munster en Trier, bleef daar 
de oude hierarchie met veel van haar rech
ten en zelfstandigheden bestaan en deze 
werden om de toch al niet zeer pruisisch
gezinde bevolking niet verder te prikkelen, 
tamelijk wei ontzien (de Keulse troebelen 
van 1837 over gemengde huwelijken, 
waarbij de aartsbisschop zelfs in het ge
vang kwam, vormden een signaal om 
voorzichtig op te treden). Door die ont
wikkeling was de vrijheid van de katho
lieke kerk op het stuk van benoemingen 
en activiteiten soms in protestantse staten 
nog groter dan in zulke als Beieren of 
Oostenrijk, waar de kerk zich door con
cordaten verbonden had om in ruil voor 
eerbiediging van hun positie aan de over
heid allerlei inspraak en toezicht te gun
nen. 
Zolang in de Duitse Bond van v66r 1866 
het dilemma van een Gross-Deutsche 
Losung (met Oostenrijk-Bohemen) en een 
Klein-Deutsche L(jsung bestond, kwam 
het de Pruisische regering, die uiteraard 
op de laatste aanstuurde, niet gelegen om 
de zaken verder te compliceren, door het 
aanscherpen van godsdienstige controver
sen in eigen gebied. Maar toen na 1866 
de stroom zich versnelde en het in 1870 
tot de uitroeping van het (Klein-Duitse) 
Keizerrijk kwam, scheen er alles aan ge
legen om de samenhang van de nieuwe 
staat te versterken en daarvoor werd de 
kaart van de nationale eenheid volledig 
uitgespeeld. De overwinning tegen Frank
rijk had de tegenstelling tussen Bismarck 
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en de liberalen doen vergeten en in de op 
grondslag van algemeen kiesrecht gekozen 
nieuwe Rijksdag waren de nationaal-libe
ralen met de conservatieven de steun van 
de rijksregering. Omdat de debatten rond
om het Vaticaans Concilie van 1870 over 
de onfeilbaarheid het anti-papisme onder 
niet-katholieken en zcker bij liberalen toch 
al in de hand hadden gewerkt, leek vooral 
in Duitsland, welks bisschoppen zich te 
Rome trouwens afkerig van het nieuwe 
dogma hadden betoond, het katholicisme 
door de gebeurtenissen verzwakt en inner
lijk verdeeld. Het geschikte ogenblik 
scheen aangebroken om deze 'staat in de 
staat' aan te pakken en hem eindelijk in 
het gelid te d wingen van de Pruisische 
Verwaltungsstaat, het kernstuk van het 
nieuwe Rijk. 

Windthorst was zoals gezegd sinds 1867 
lid van de Pruisische Landdag, van de 
Noord-Duitse Rijksdag en van het Zoll
Parlement geworden en had daar aan
vankelijk een marginale positie ingeno
men en vooral contact gezocht met andere 
minderheden, Sleeswijk-Holsteiners, Polen 
e.d. In de boven-pruisische parlementen 
had hij als buitenstaander echter makke
lijk aansluiting gevonden bij niet-pruisi
sche en vooral zuid-duitse afgevaardigden, 
die zich eveneens onbehagelijk voelden bij 
het voortdurend hameren van de protes
tantse, pruisische liberalen op de nationale 
eenheid en hun manic om inplaats van 
zaken te doen telkens maar moties voor de 
politieke eenhcid aan de orde te stellen. 
Wij vinden hem in de jaren 1867-1870 
bezig met hct vormen van een constitutio
neel-federale groepering van niet-confes
sionele aard, maar deze activiteit maakt 
hem in anderer oog tot een kampioen 
van de Klein-Staaterei, een dwarsligger 
die aile ctnische, religieuze en culturele 
minderheden tegen de grote onderneming 
tracht te mobiliseren. 
In de nieuwe Rijksdag van 1871 treedt hij 
na aarzelen toe tot de Zentrumspartei, een 
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fractie van katholieke afgevaardigden 
(er waren lang ook een paar protestanten 
bij). De oprichters wilden zich vooral te
weer stellen tegen de liberalen en tegen 
allen, die aan het nieuwe Keizerrijk een 
duidelijk protestants stempcl wilden geven, 
zelfs met de gedachte van een 'nationale 
kerk' speelden en steeds heftiger naar 
paapse stoutigheden speurden. 
Het zegt wei iets, dat, toen de nieuwe 
partij voorstelde om in de Reichverfassung 
de in de Pruisische grondwet voorkomen
de grondrechten op persvrijheid, vrijheid 
van vereniging en vergadering en gods
dienstvrijheid over te nemen, dit voorstel 
tot een explosie van nationaal-liberale 
verontwaardiging leidde. Daarin wordt 
een onnationale poging gezien om zich in 
de nieuwe bedeling achter verkregen rech
ten en posities te verschansen en van daar
uit de hervonden eenheid te bestoken! 
Reeds in die eerste jaren werd Windthorst 
door zijn geestige polemieken, zijn onver
stoorbaarheid en zijn ongrijpbaarheid het 
bete noire van Bismarck. Hass, zei deze in 
1875, ist ein so grosser Ansporn zum 
Leben wie Liebe: mir sind unentbehrlich 
meine Frau und Windthorst. Dat hij door 
zijn uitvallen deze tegenstander tot een 
centrale figuur in de eigen kring maakte, 
die ook bij de achterban 'onze man' werd, 
was een ongedacht gevolg van het kwet
send en ongeremd optreden van de Rijks
kanselier. 
De klap kwam bij de Pruisische Mei
wetten van 1873. De eerste regelde de op
leiding en benoeming van de geestelijk
heid; zij konden niet Ianger te Rome of 
aan de bisschoppelijke seminaries stude
ren, tenzij die laatsten zich onder staats
toezicht plaatsten en zich in sterke mate 
met het staatsonderwijs lieten gelijkscha
kelen. De provinciale gouverneur (Ober
prasident) kon zijn veto over benoemingen 
uitspreken op grond van overwegingen 
van openbare orde. Strafbepalingen moes
ten voorkomen dat de bisschop een aldus 
onvervulde plaats Ianger dan een jaar on-



BOEKBESPREKING 218 
--- ----- ----- -- - -~- --- ---

vervuld zou laten. Een tweede wet regelde 
de kerkelijke tucht; de paus werd geheel 
opzij geschoven en de hoogste instantie 
werd een koninklijk gerecht voor kerke
lijke zaken, waar niet aileen beroep tegen 
kerkelijke maatregelen openstond, maar 
dat ook eigener beweging de beoordeling 
van te zijner kennis gekomen maatregelen 
aan zich kon trekken. Een derde wet ver
bood om ex-communicatie publiek te 
maken en een vierde wet vereenvoudigde 
het uittreden uit de kerk. 1 

Bij de indiening van de wetsontwerpen, 
gaf de Kultus-minister, Falk, terloops toe, 
dat de wetten in strijd waren met de in 
Pruisen grondwettelijk verankerde vrijheid 
van godsdienst. Doch de Landdag-com
missie die de behandeling der ontwerpen 
voorbereidde, stelde toen voor om de des
betreffende constitutionele bepalingen te
vens zo te wijzigen, dat die oneffenheid 
werd weggewerkt! Aan het door Windt
horst met veel verve voorgedragen be
zwaar, dat het dan toch wei zaak was om 
eerst de Grondwet te wijzigen en daarna 
pas de ontwerpen te behandelen, werd als 
aan een chicane voorbijgegaan. Het is 
slechts een voorbeeld van de vele ge
vechten die het Centrum in een bij voor
baat vedoren strijd voerde. Bij de andere 
partijen vond het geen weerklank; de strijd 
voor beschaving, de Kulturkampf, ginger 
schouderophalend aan voorbij. 
Het verzet tegen de wetten zette aanstonds 
na hun afkondiging in. N og dezelfde 
maand kondigde het pruisisch episcopaat 
af, dat het zich niet in staat achtte om 
medewerking te verlenen aan de uitvoe
ring van de Mei-wetten. De seminaries 
draaiden verder en toestemmingen of ver
gunningen werden niet gevraagd. Dus 

werden fondsen ingehouden, instellingen 
gesloten en sommige priesters gearresteerd 
tijdens 'onwettige' missen. Clerus en ge
lovigen vonden elkaar in een algemene be
weging van burgerlijke ongehoorzaam
heid. Executoriale verkoop van kerkelijke 
goederen gaf aanleiding tot de demonstra
ties die zich wei Iaten denken. 
Voor de keuze geplaatst een stap terug te 
doen, de ogen te sluiten of nog scherper 
op te treden, koos de regering voor het 
laatste. De scherpste maatregel was een 
Rijkswet 2, die het mogelijk maakte om 
een geestelijke die rechtens was afgezet 
maar toch zijn arbeid voortzette, te inter
neren ofwel uit het land te verbannen met 
verlies van zijn ambt en zijn nationaliteit. 
Onnodig te zeggen welke parlementaire 
vertogen tegen deze nieuwe 'staatsgevaar
lijkheid' werden gehouden, maar afgezien 
van enkele radicalen, die zich van stem
ming onthielden, stond het Centrum ai
leen. 
Ret zou te lang worden om het hele ver
loop van het conflict te beschrijven. De 
posities verhardden zich; van katholieke 
zijde werd de voile nadruk gelegd op de 
autonomie der kerk en het Centrum werd 
in deze situatie voor alles een godsdiensti
ge 'lobby', hoewel het als een algemeen
politieke partij had willen en nog wilde 
fungeren. Het had geen uitzicht op een 
snelle overwinning, maar groef zich in 
voor een strijd, die eerst nog erger moest 
worden voordat er uitzicht op oplossingen 
daagde. In de vloeiende politieke toestand 
moest men bij elkaar blijven en hopen op 
een gegeven ogenblik op de wip te komen 
zitten, zodat de regering de partij nodig 
had voor haar meerderheid. Dat de weg 
om Bismarcks harde politiek te weerstaan, 

1 Deze wetten vormen de voornaamste inzet van het conflict. Daarnaast waren er even eerder 
tot stand gekomen wetten op het onderwijs en op stichtingen van armen- en ziekenzorg wier 
bepalingen eveneens beperkend waren. 
2 Om de draad niet kwijt te rakcn moet de lezer voortdurend bedenken, dat het Keizerrijk een 
bondsstaat was, waarin Pruisen een eigen parlement, de Landdag, had en eigen wetgeving 
kende. Windthorst was lid van Landdag en Rijksdag, zoals Bismarck Rijkskanselier en 
Pruisisch minister-president was. 
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lag in het aanvaarden van het algemeen 
isolement en in even hard en onverzette
lijk blijven, werd de politici wel duidelijk. 
Omdat tegen de pers en tegen allerlei an
dere manifestaties zeer hard werd opge
treden, bleef de parlementaire arena de 
enige plaats waar men zich nag kon doen 
horen. Bij de Pruisische verkiezingen van 
november 1873 steeg het aantal Centrum
afgevaardigden van 52 op 90 en bij de 
Rijksdagverkiezingen van januari 1874 
van 58 tot 91 - maar de verliezers bij 
beide gelegenheden waren de conservatie
ven; de nationaal-liberalen en de radicalen 
versterkten hun meerderheid ... en hadden 
daarmee Bismarck gevangen. Tenminste 
zo kon het lijken. Het Centrum onder in
spiratie van Windthorst probeerde de libe
ralen naar zich toe te trekken, door na de 
verkiezingen de aanval te openen op het 
Pruisische driestanden-kiesrecht en om 
het geheim van de stem bus te vragen. La
ter in het jaar wees het de voorstellen voor 
een permanente defensiebegroting af. 

Alles paste goed bij de liberale verlangens, 
maar voor de keuze tussen de eigen con
stitutionele beginselen en de anti-katho
lieke campagne gesteld, gingen de libera
len door de knieen; de Centrum-voorstel
len werden niet gesteund, op grand van 
argumenten dat die niet oprecht konden 
zijn, en in de begrotingskwestie kwam men 
tot een compromis met de rijkskanselier 
op de reeds genoemde oplossing van een 
7-jarige defensie-begroting. Ret Centrum 
had zijn bod op samenwerking met de 
liberalen verloren, doch de gevolgde ge
dragslijn stichtte in liberale kring veel 
onbehagen; vanaf 1874 ging het met de 
liberale eenheid en het liberale overwicht 
achteruit. Bij de volgende verkiezingen 
van 1878 of 1883 mocht het Centrum ho
pen een spilfunctie in te nemen in het par
lementaire landschap zodat de regering 
wei moest onderhandelen. Zowel Bis
marck als Windthorst werkten daar in de 
voorafgaande jaren al naar toe. 
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Maar - en hier komt de knik in het epos -
Bismarck had reeds een weg gevonden 
om de positie van zijn binnenlandse tegen
stander te ondergraven. In 1878 was Pius 
IX gestorven en opgevolgd door Leo XIII, 
de paus-diplomaat. Hij was verkozen om 
Rome, dat dan kerkelijk gesproken wel op 
het toppunt van zijn macht stand (de on
feilbaarheid), uit het slop te halen van aan 
aile zijden bedorven en vastgelopen inter
nationale betrekkingen. Overal was Rome 
in conflict met de nationale overheden 
en de nieuwe paus zag het o.a. als zijn 
taak om in gesprek te komen met het 
Duitse Keizerrijk. Zo ontstond er een drie
hoeksverhouding: Bismark - Leo XIII -
Windthorst, waar de rijkskanselier ten 
valle partij van wist te trekken. 

Oak de protestant, die de laatste jaren 
vertrouwd is geraakt met de kortsluitingen 
tussen kerk en politick, kan het verhaal 
van het verdcr verloop der zaken niet 
lezen zonder telkens op momenten te stui
ten waar hij als 't ware een herkenning 
van eigen ondervinding beleeft. Dat is nag 
niet zo het geval, waar hij de mentaliteits
verschillen vindt tussen het Duitse katho
licisme enerzijds, dat zich stoer in de con
flicten had ingegraven en zich wel aan 
de eenmaal gestelde principes moest hou
den, wilde het zijn eenheid bewaren, en de 
Curie anderzijds die, op Italiaanse wijze, 
voor principes niet veel gaf, doch de kunst 
van het overleven en het met spanningen 
Ieven tot in het geniale beheerste. Ret 
wordt sterker als men het verschil ziet 
tussen de politici die, door de wol geverfd, 
zich allang niet meer door incidentele 
vriendelijkheden van de minister lieten 
verleiden, maar wel wisten dat er aileen 
door hard onderhandelen en wonderlijke 
koe-handels iets te bereiken viel, enerzijds 
en de kerkvorsten in Rome (en soms oak 
in Duitsland), die opgetogen waren dat de 
regering, die hen zo lang als oud vuil had 
behandeld, nu opeens met glimlachen en 
kleine attenties naar hen toe kwam en hen 
weer als een macht leek te beschouwen. 
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Toen Bismarcks afgezanten betreurden, 
dat de kerkelijke staat verdwenen was en 
de vraag opwierpen of daar niet iets aan 
te doen kon zijn, en over de taak repten, 
die de Paus als traditioneel bemiddelaar 
tussen de mogendheden in het belang van 
de vrede zou kunnen spelen, raakte de 
Curie wat bedwelmd door zoveel mogelijk 
biefstuk-geuren, zag zichzelf weer in een 
wereldrol en werd bereid tot eenzijdige 
vredesgebaren. Als de grote man (Bis
marck stond na het Congres van Berlijn 
( i 878) op het toppunt van zijn internatio
n:w.l aanzien) daar toch over begon, deed 
hij dat stellig niet zonder grond. 

Dat deed hij ook niet! Na 1878 begon het 
Centrum goede politieke kaarten in han
den te krijgen en maakte zich gereed die 
voorzichtig uit te spelen. Onder zijn voort
durende druk werd de regering bewogen 
om bij stukjes en beetjes met verzachtende 
en accommoderende maatregelen te ko
men; de zaken waren nog lang niet waar 
men wezen wilde, maar in de dringende 
behoeften van de gelovigen aan geestelijke 
zorg en bijstand kon met kunst en vlieg
werk weer worden voorzien. Bij dit terug
dringen van de regeringspolitiek had de 
partij het echter te stellen met het Vati
caan, dat zelf de touwtjes in handen wilde 
nemen. Aanvankelijk lukte het de partij 
toch om instemming te krijgen voor wat 
werd ondernomen. Het was uiteraard 
moeilijk, dat de Ieiding te Rome van alles 
tekst en uitleg verlangde en zeer op over
leg stond, terwijl zij het harerzijds niet 
eens passend vond om de politici op de 
hoogte te brengen van h:i<ir besprekingen 
met Berlijn, maar dat was te dragen. Vee] 
erger was dat de Rijkskanselier, die het 
Centrum altijd als een gedienstige van het 
Vaticaan had voorgesteld en zijn nationale 
politieke integriteit in twijfel had getrok
ken, nu zelf trachtte via de verbindingen 
met de Curie invloed uit te oefenen op het 
politieke beleid van de partij. Tegen de 
zgn. socialistenwetten had het Centrum 
zich afwijzend opgesteld als uitvloeisel van 
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Windthorsts constitutionele beleid, dat 
elke uitzonderingswet en aile achterstelling 
van bevolkingsgroepen als met de 'rechts
staat' onverenigbaar had verworpen. Doch 
voor zulke overwegingen hadden de ltalia
nen geen orgaan; hoe men zich als goed 
katholiek vMr de socialisten kon verkla
ren, was hun onbegrijpelijk en werd als 
geheel strijdig met de voor de hand lig
gende scenario's ondervonden. 

Naarmate de gedragslijn van het Centrum 
de eerste, bescheiden vruchten begon af 
te werpen, steeg het ongeduld van de kerk
vorsten, te Rome vooral maar ook bij een 
enkele ambitieuze bisschop in Duitsland, 
om nu zelf op de voorgrond te treden en 
het werk glorieus af te maken. 
En dat gaf in de periode 1883-1887 nieu
we ontstemmingen en kortsluitingen. Daar 
zaten zeer menselijke kanten aan, maar er 
was toch ook een zakelijk verschil. AI was 
het Centrum zich wei bewust, dat een 
alles-of-niets-politiek onpolitiek zou we
zen, men had zich toch in zijn principiele 
stellingen, nodig om bij elkaar te blijven, 
de zwakken overeind te houden en de ont
stuimigen te betomen, te stevig schrapge
zet om die maar zo te kunnen Iaten varen. 
Rome had meer oog voor de noodzaak 
om ook het gezicht van de ander te sparen 
en was makkelijker bereid tot arrange
menten, die de hatelijke voorschriften niet 
zozeer ophieven als we uitholden en on
schuldig maakten. Er waren concessies 
die de partij moeilijk kon doen zonder 
gevaar te ]open van de eigen achterban te 
moeten horen: Maar wij hadden toch afge
sproken dat dit of dat niet kan!, doch die 
Rome op eigen gezag wei kon maken en 
met autoriteit aan ieder kon opleggen. 
V oor de opheffing van de buitenstaanders
positie van de kerk en voor de integratie 
van de katholieken in de nationale samen
leving, kon het zelfs gewenst lijken, dat er 
niet al te duidelijke overwinningen en 
nederlagen tot stand kwamen. Op een 
afstand hadden de diplomaten van de 
Curie, met Leo XIII voorop, daarvoor 
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veel oog. Voor het Centrum, dat zich 
tussen de bcdrijven door als een links
constitutioncle, federalistische en overtui
gend-parlementaire partij had geprofi
leerd en die positie, als het volgens Windt
horst ging, beslist nict wenste op te geven 
voor een gedwce volgen van de rijkspoli
tiek van Bismarck, lagen hier vecl grotere 
moeilijkheden. 
In zulke omstandigheden betreurt ieder
een achteraf, dater tussen de partij en het 
Vaticaan geen betere verstandhouding en 
geen groter wederzijds vertrouwen was -
maar hoe gaat dat? In het Vaticaan zat 
men hoog te paard, was met het verzoek 
van Bismarck dat de Paus zou arbitreren 
in een Duits-Spaans gcschil over een paar 
Zuidzec-eilanden (de Carolinen) zo blij 
als een kind met cen stuk spcclgoed en 
beloonde de grote man met de Christus
orde, de hoogste kcrkelijke onderschei
ding, die nog nooit eerder aan een protes
tant was gegeven. De ontvanger liet uiter
aard niet na om dit in de Duitse pers te 
afficheren als cen bewijs, hoe goed de be
trekkingen tussen de 'hoofdsteden' wei 
nict waren en te Iaten insinueren, dat 
Windthorst en de zijnen maar spelbrekers 
en intriganten waren. Hoe maakten die 
laatsten dit alles nu weer duidelijk aan 
hun achterban, die dagelijks ondervond 
dat de toestand nog verre van rooskleurig 
was? En zo maar door! 

Hct hoogtepunt van de vcrwarring vie) in 
1887, toen ieder voelde dat de overwin
ning van het Centrum naderde. Opnieuw 
moest de militaire begroting voor 7 jaren 
worden gocdgekeurd en Bismarck, die wei 
begreep. dat hij op een front zou stuiten 
van tegcnstanders, die elkaar gevonden 
hadden op afwijzing van de begroting en 
het becindigen van de Kulturkampf, alar
meerde de publieke opinie over dreigende 
oorlogsgevaren. Daarmee maakte hij op 
de partijen, die hem al Ianger kenden, 
weinig indruk, maar het Vaticaan fiet er 
zich door overdonderen. Er ging, via de 
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nuntius, een voor Windthorst en de zijnen 
bcstemde brief uit, waarin hem praktisch 
werd opgedragen om voor de 7-jarige be
groting te stemmen. Wei werd daarin 
vastgesteld dat de politiekc partij in poli
tieke kwesties zelf moest beslissen, maar, 
zo werd eraan toegevoegd, er waren be
paalde zedelijke punten waar het kerkelijk 
gezag m6est spreken. Nu het internatio
naal belang zo groot was en de Rijkskan
selier zich bcreid had vcrklaard om vrede 
te sluiten in de kerkelijke conflicten, werd 
deze interventie vcrantwoord geacht. 
Windthorst las de brief in de krant! Al
thaus hij werd de half-blinde uit de krant 
voorgelezen. De nuntius had het nl. raad
zaam gevonden de brief onder zich te hou
den en slechts een korte, gekuiste samen
vatting ervan door te geven, waarbij de 
instructie als een raadgeving overkwam. 
Maar Bismarcks gezant bij de Paus had 
hem via zijn Romeinse contacten in han
den gekregen en wist stilzwijgend verlof 
te bekomen om hem te publiceren. Zo 
hoorde Windthorst ervan toen hij onder
weg was naar een van de laatste verkie
zingsbijeenkomsten te Keulen. Het was 
een slag! In het aangezicht van de tegen
stander onverwacht door de Paus gedesa
voueerd! Hij was er ellendig van. 

Het is een verhaal, hoe hij te Keulen aan
kwam opgewacht door journalisten en 
medestanders, die vol waren van de ont
wikkeling; hoe hij met opgewekt gezicht 
de stampvolle Gurzenich-zaal binnen
kwam; hoe hij in een rede van twee uur 
het pauselijk schrijven analyseerde, bin
nenste buiten keerde, op zijn kop zette en 
besloot dat de Paus zijn waardering voor 
de politieke strijd van het Centrum had 
betuigd, de zelfstandigheid van de partij 
erkende en aileen zijn bekommerdheid 
uitsprak over het gewicht van de te nemen 
besluiten; en hoe hij, toen het laatste 
donderende applaus losbarstte, tegen zijn 
buurman zei: Daar heb ik mij toch netjes 
door heen gelogen! Met die Gurzenich
rede sloeg hij de zoveelstc poging om zijn 
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partij uit elkaar te spelen en van de land
kaart te vegen nog eens af. Ret Centrum 
kwam onverzwakt door de verkiezingen 
heen, maar toen de 7-jarige begroting in 
de Rijksdag aan de orde kwam, was de 
eenheid van de partij slechts te handhaven 
door zich van stemming te onthouden. 
Kort daarop diende de regering voorstel
len in, die de Mei-wetten niet ophieven, 
maar er de laatste angels uit haalden. 

Zonder vee! debat stemde het Centrum 
voor en de regering zorgde, dat de 'vre
des-ontwerpen' werden aangenomen. 

Men begrijpt dat Windthorst zich geschon
den en gebruikt moet hebben gevoeld door 
het kerkelijk gezag. Meermalen sprak hij 
van heengaan en speelde zelfs met de ge
dachte vergif te nemen. J uist wie erkent, 
dat de afloop, historisch gesproken, wel
licht de beste was (maar wat betekent 
zo'n formule?) kan meeleven met het ver
driet van de staatsman, die een half Ieven 
lang gewerkt had om een diep gevoeld 
onrecht ongedaan te maken, die met ge
staag volhouden en een groot parlemen
tair vernuft eindelijk de situatie had weten 
te scheppen waarin slagen verzekerd leek, 
maar die toen opzij gedrongen werd, een 
andere, onbevredigende oplossing moest 
slikken en de triomftocht aan zich voorbij 
zag trekken; hij was goed genoeg om de 
orde onder het publiek te handhaven! Rij 
zat als 't ware in de fuik van het eigen 
levenswerk en moest zich wel schikken, 
wilde hij dat niet verloochenen. 

Rij had in het Centrum katholieken bijeen
gebracht en bijeen gehouden en hen tot 
een element in de nationale politick ge
maakt met een eigen identiteit en met een 
soms beslissend gewicht. Om het Centrum 
kon niemand meer heen; hij had bewezen 
dat het niet de quantite negligeable was, 
als hoedanig Bismarck en de liberalen het 
lang hadden willen behandelen. Doch die 
identiteit was maar niet willekeurig. Nu 
zo lang gehamerd was op de vrijheid van 
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de kerk om zichzelf in te richten, kon niet 
tegen de Paus worden ingegaan, hoeveel 
kritiek men op zijn beleid mocht hebben; 
door het hoofd in de nek te werpen zou 
men met zichzelf in tegenspraak zijn ge
komen en slechts verwarring en verval 
hebben gesticht. 
Gelukkig heeft het verhaal een slot. 
Windthorst heeft de val van Bismarck nog 
beleefd; op het eind zocht zijn tegenstan
der zelfs steun bij hem - doch die toenade
ring wekte een paniek bij de rijksleiding 
en heeft de val van de grote man waar
schijnlijk nog verhaast. Met Bismarcks op
volger kon 'der Kleine Excellenz' goed 
overweg; hij was nu een erkend 'elder 
statesman' geworden. Doch de spanning 
was eruit en een jaar later stierf hij. Rij 
liet zijn partij achter in de grootste omvang 
die zij ooit had gekend; onder zijn opvol
gers bleef het een van de stabiliserende 
elementen in het Duitse parlementaire 
systeem, dat zijn aanhang behoedde voor 
de wispelturigheden, die de Wilhelmini
sche en de Weimar-perioden kenmerkten. 

Het boek van mevr. Anderson, waaruit ik 
iets verteld heb, is een goed voorbeeld van 
de moderne school in de Angelsaksische 
politieke geschiedschrijving (Maurice 
Cowling), waarin de staatslieden en hun 
beslissingen vooral getekend en verklaard 
worden uit de politieke situaties waarvoor 
zij gesteld worden of waarin zij zich be
vinden. Het oude patroon van de politick 
en de politici die de geschiedenis maken 
vanuit een overtuiging of een beginsel, 
raakt daarbij op de achtergrond. Ret on
derwerp is in dat perspectief goed gekozen. 
Windthorst is door de omstandigheden de 
stichter van een partij geworden, die hij 
zeker aanvankelijk en ook later niet be
oogde; een goed voorbeeld hoe het een 
christen in de politick kan vergaan en hoe 
men zijns ondanks tot christelijke politick 
komt. Het is ook een voorbeeld, nu eens 
in een ander land dan het onze, van de 
grandeurs et miseres van zulk een politick, 
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grootheid en ellende dat men niet ontlopen 
kan. 
Vandaar dat ik de aandacht op het boek 
hcb gevestigd. Maar ik heb dat ook ge
daan omdat mij in de held ervan de dwars
ligger, ik zou bijna zeggen 'de vreemde
ling en bijwoner' aantrekt, een man die 
niet bereid was om zich maar aan de ont
wikkeling van de 'historische krachten' te 
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onderwerpen, maar zich daartegen schrap 
zette, er bijna door werd vermalen, maar 
toch nog mocht beleven dat het, heel an
ders dan hij het zich had voorgesteld, toch 
gezegend eindigde. 
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Kabinetscrisis 
Uit de resultaten van de recente Staten
verkiezingen kan moeilijk worden afgeleid 
dat het vertrouwen in 'de politiek' toe
neemt. De partij die zich zo nu en dan in 
nauwelijks bedekte termen laatdunkend 
uitlaat over het functioneren van parle
ment en overheid - de VVD - wint zeer 
aanzienlijk. De partij die in haar verkie
zingsprogram 1981 het onthullende zin
netje schrijft: 'met nieuwe instrumenten 
kan het getij gekeerd worden' -de PvdA
verliest ten opzichte van 1978 een derde 
van haar aanhang. De opkomst daalt hier 
en daar onder de 50 % . 
lnmiddels verkeren wij in een recessie 
waarin vooroorlogse records inzake de 
werkloosheid worden benaderd. Het ka
binet heeft geen kans gezien een geloof
waardig politiek beleid op tafel te leggen 
dat in brede lagen vertrouwen geniet. 
Socialisten en christen-democraten hebben 
elkaar niet echt ontmoet. Men leek er 
eerder op uit de aanpak van de ander te 
neutraliseren. Daar is men een aantal 
maanden redelijk in 'geslaagd'. 
De kabinetscrisis is wat dit betreft niet 
te vroeg gekomen. 
Wat naar mijn inschatting christen-demo
craten en socialisten beide verlamt is niet 
zozeer verschil van mening of er nu wat 
meer of wat minder van deze of gene 
maatregel moet komen; veel meer is aan 
de orde een verschil van mening over de 
opdracht voor de politiek, voor de over
heid in de jaren '80. Waar liggen de aan
grijpingspunten voor een keer ten goede: 
is de centrale overheid de meest aange
wezene om een beslissende wending te for
ceren of zit een samenleving als de onze 
in 1981 toch wat ingewikkelder in elkaar? 
De crisis in onze verzorgingsmaatschappij 

1 Vrij Nederland, 17 oktober 1981. 
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is dan ook niet !outer en zelfs niet in de 
eerste plaats een crisis in het politieke be
leid; de politieke cultuur, of ruimer: de 
levensstijl van de samenleving is in geding. 
Dat verklaart ook iets van de problemen 
om de crisis te weerstaan. Er is echt meer 
aan de orde dan het overhalen van een 
paar hendels in Den Haag. 'Met nieuwe 
instrumenten kan het getij gekeerd wor
den .. .'. 
Zoals de overheid de laatste vijftien jaar 
met haar onderdanen is omgegaan, zo 
gaan wij - naar ik hoop voor de kinde
ren - niet om met onze kinderen. Er is 
een type overheidsbeleid ontstaan, waarin 
op een schandelijke marrier talenten zijn 
vermorst, verwaarloosd. Dit overheidsbe
leid heeft een verwende samenleving in de 
hand gewerkt, waarvan mensen ongeluk
kig en opstandig worden. Dit overheids
beleid leidt bovendien tot onbestuur
baarheid. PvdA-voorzitter Van den Berg 
ziet niettemin kans de strategie van zijn 
partij tijdens de afgelopen kabinetsfor
matie als volgt te beschrijven: 'Vanaf het 
begin heb ik het gevoel gehad: rechts moet 
nu een aantal dingen binnen halen, wij 
hoeven daar aileen maar nee op te zeg
gen ... links moet op dit moment de ver
dediging van wat verworven is centraal 
stellen'.1 

Tot in het begin van de jaren '60 werd de 
politieke cultuur gekenmerkt door eensge
zindheid en volgzaamheid: wat de !eiders 
zeiden werd aanvaard. De jaren '60 heb
ben de politieke cultuur ingrijpend veran
derd. Eensgezindheid werd polarisatie; 
volgzaamheid heeft plaats gemaakt voor 
argwaan, kritisch volgen, een behoefte om 
het zelf te doen en daarop te worden aan
gesproken. In de jaren '70 is dit politieke 

co 

zell 
ont 
we' 
de 
pol 
bel 
ont 
Yo 
YO( 

ant 
rna 
val 
ba< 
liti' 
me 
bei 
ten 

M< 
zij 
tie' 
ste, 
col 
pre 
toe 
hel 
VO< 

me 
pre 
pal 
Ke 
bel 
ve1 
eer 
me 
eer 
ter 
he< 
ka 
hei 
ZlC 

OVI 

ho 
als 
tot 

I 
va1 
Te 
ve1 
bij 

CH 



COLUMN 

zelfbewustzijn op tal van terreinen verder 
ontwikkeld, maar er is tevens sprake ge
weest van een voortgaand centralisme in 
de beleidsvorming bij de rijksoverheid. De 
politieke cultuur en het centralisme in de 
beleidspraktijk botsen thans hevig en wij 
ontkomen niet aan een keuze. 
Yoor christen-democraten, die zijn opge
voed bij een denken in onderscheiden ver
antwoordelijkheden van overheid en 
maatschappij kan deze keuze niet moeilijk 
vailen. Je kunt jeer aileen maar over ver
bazen wanneer christen-democratische po
litici en bestuurders niet vee] verder ko
men dan een ach-en-wee-geklaag over de 
bezuinigingen, want zij kunnen beter we
ten. 

Maar hoe zit het met de socialisten? Zien 
zij kans mee vorm te geven aan een inven
tiever en creatiever beleid, dat dieper 
steekt dan een verlangen om elk jaar meer 
coilectieve middelen uit te geven? Een 
probleem voor socialisten is dat zij tot nu 
toe aileen regeringsverantwoordelijkheid 
hebben opgedaan in een periode, waarin 
voortdurend toenemende overheidsbe
moeienis verklaarbaar was gelet op de 
problemen die moesten worden aange
pakt: het na-oorlogse, op de ideeen van 
Keynes gelnspireerde sociaal-economische 
beleid gaf aan de overheid een vee] actie
vere rol dan daarvoor, om tegelijkertijd 
een groeiende werkgelegenheid en inko
mensgroei te realiseren. Ik vrees dat deze 
eenzijdige regeringservaring van socialis
ten hun zicht op de rol van de overheid 
heeft vertekend; men ziet vooralsnog geen 
kans te onderkennen dat het type over
heidsbeleid dat de afgelopen decennia 
zich heeft ontwikkeld een tijdgebonden 
overheidsbeleid is geweest. En dan blijkt 
hoe een partij, die zich toch niet ongaarne 
als progressief aanbeveelt, kan verstijven 
tot puur conservatisme, zoals het citaat 
van de PvdA-voorzitter aangeeft. 
Tenslotte: wij zouden het weilicht haast 
vergeten, maar de voorkeur van de PvdA 
bij de jongste verkiezingen voor de Tweede 
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door drs. H. Borstlap 

Kamtr ging allereerst uit naar een coalitie 
met 0'66 en klein links. Het CDA kwam 
na de PSP en de CPN! 
Er was na de verkiezingen enige politieke 
acrobatiek nodig om toch met het CDA 
te gaan regeren. Ret behoeft overigens 
voor het politieke gehalte en de politieke 
zuiverheid van de PvdA geen slecht teken 
te zijn wanneer de recente kabinetscrisis 
ook iets aangeeft van ongenoegen in eigen 
gelederen over het verschil in optreden 
van de partijleiding voor en na de ver
kiezingen. 
Maar toch, ondanks dit ailes: de kabinets
crisis had er niet mogen zijn. Er zijn hier 
en daar hoopvoile tekenen van ideologi
sche vernieuwing te bespeuren in de Partij 
van de Arbeid die, wanneer deze spoedig 
krachtig zouden doorbreken, haar weer 
tot een betrouwbare coalitiepartner voor 
christen-democraten zouden maken om 
gegroeide maatschappelijke verhoudingen 
voortdurend te vernieuwen. Net zoals in 
de na-oorlogse jaren het geval was. De 
vraag is hoeveel tijd de PvdA hiervoor 
gegund kan worden. Zou er nog iemand 
zijn die straks na de verkiezingen een mo
gelijkheid ziet om een vernieuwde PvdA 
niet tot 8 jaar oppositie te veroordelen? 
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en de Europese Gemeenschappen 
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Theorie en praktijk en 
De relatie van Europa met de Derde Wereld is niet zo maar een bijkomstig aspect kel 
van de Europese eenwording geweest. Van meet af aan heeft bij de voorstanders vel 
van de Europese eenwording de zorg voor de ontwikkelingslanden een belangrijke tus 
rol gespeeld. Als men sprak over 'de wereld heeft Europa nodig', dan bedoelde men var 
vooral de Derde Wereld. Als men het had over invloed of roeping, al naar gelang da: 
de overtuiging, dan werd vooral gedacht aan de banden met de Ianden in Afrika, Eu 
Azie en Latijns-Amerika. slu 

Niet vreemd daaraan was dat de Europese 
eenwording tot stand kwam, niet aileen 
op de puinhopen van de nationale tegen
stellingen in Europa zelf, maar tevens tij
dens de sloop van de koloniale imperia 
van de participanten. Een sloop, die ook 
onmiddellijk de dimensies zichtbaar 
maakte van wat voor de tweede helft van 
de twintigste eeuw, naast het Oost/West
en veiligheidsvraagstuk, het bepalende 
thema zou worden of minstens zou moeten 
worden: de Noord/Zuid-problematiek. 
Ret zendingsbewustzijn van het Westen, 
de roeping van Europa, het Euro-Afri
kaanse verbond, de herorientering van 
Latijns-Amerika op Europa, en de nieuwe 
dialoog met de massa's in Azie: wat is er 
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in wezen van terecht gekomen? 

Een blik op de realiteit Ievert op het eerste 
gezicht de conclusie op, dat hier aileen 
maar sprake is van teleurstellingen, niet 
uitgekomen verwachtingen of wat nog 
erger is, misbruik van de oorspronkelijke 
idealen: dat ook juist op het terrein van 
de ontwikkelingssamenwerking 'Europa's 
ontvoering' het meest duidelijk te schil
deren valt: een protectionistisch continent, 
dat zijn grenzen sluit voor de exportmo
gelijkheden van de Ianden uit de Derde 
Wereld, dat op een of twee uitzonderingen 
na zijn verplichtingen niet nakomt tegen
over de ontwikkelingslanden om ten min
ste toch 1 % van het nationaal inkomen 
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als hulp af te dragen en dat in de inter
nationale politiek bij beslissende keuzen 
eerder de kant van de rijke Ianden kiest 
dan van de arme. Waar staat Europa op 
de internationale conferenties, wanneer 
spreekt zij met een mond tegenover de 
verlangens van de 77 ontwikkelingslanden, 
en wat is dan dat geluid? Europa, gere
duceerd tot een instrument ter bevordering 
van de produktie van de monopolies, tot 
een apparaat van technocraten en een dis
cussie over boter, kaas en eieren. Er is 
wei een heel grote kloof tussen een filosoof 
als Dawson, een staatsman als Brentano, 
een parlementarier als Ruygers en de 
realiteit van een Europese ministerraad, 
die in november 1981 een veto uitspreekt 
over een verhoging van circa f 1 2 min. 
voor de hulp aan de allerarmsten op een 
totaal budget van meer dan f 50 miljard. 
Meer nog: als wij ons nu en terecht druk 
maken over de dictaturen in Argentinie 
en Uruguay, gaan we misschien te gemak
kelijk aan de realiteit voorbij, dat naast 
vele andere factoren er ook een relatie is 
tussen de sociale onstabiliteit in het begin 
van de zeventiger jaren toen de dictaturen 
daar aan de macht konden komen en het 
Europees handelsbeleid. Het plotseling 
sluiten van de grenzen in Europa voor de 
exportprodukten, voornamelijk vlees, uit 
Argentinie en Uruguay, juist ter bescher
ming van de Europese veehouders, heeft 
zeker bijgedragen aan de economische en 
dientengevolge ook aan de sociale crisis 
in die Ianden. Dit was kennelijk het Euro
pese antwoord op de slogan 'Latijns
Amerika wacht op het woord van Euro
pa'. 
Tegenover de dan toch nog dikwijls ge
roemde samenwerking binnen het Lome
verdrag en de stabilisatiefondsen voor de 
prijzen van de exportprodukten uit de 
ontwikkelingslanden (Stabex), staat de 
klacht van de Secretaris-Generaal van de 
ACP-Ianden, de zgn. 'vriendjes' van Euro
pa uit de Derde Wereld, dat de laatste 
jaren het Europees beleid nauwelijks heeft 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 5Wc 

229 

bijgedragen aan een zo noodzakelijke 
stabilisering van de grondstoffenprijzen 
van die Ianden. En een land als Zimbab
we, dat in dit historisch moment de Euro
pese markten zo hard nodig heeft, moet 
constateren dat het bijna twee jaar na de 
onafhankelijk:heid nog steeds niet feitelijk 
is toegelaten tot de club van vrienden uit 
de Derde Wereld van Europa, ondanks be
loften, ondanks ondertekende akkoorden. 

Bescherming van de Europese boer 
En hoe werkt het Europese landbouwbe
leid? Zelfs die politiek lijkt wei eens een 
tweesnijdend zwaard. Welke mechanismen 
zijn toch aan het werk die ervoor zorgen 
dat de beste gronden in de Sahel en in 
India onttrokken worden aan de produktie 
van voedsel voor de eigen bevolking en 
gereserveerd worden voor luxe, de Euro
pese tuinders en bloemkwekers beconcur
rerende, produkten. Met welk doe! deze 
verstoring op dit moment? 
En het Europese beleid beperkt zich niet 
tot bescherming van de landbouw. Onder
zoekingen van het Instituut voor Ontwik
kelingsvraagstukken in Tilburg hebben 
voldoende duidelijk gemaakt hoe betrek
kelijk sommige privileges van de Europese 
Gemeenschappen zijn voor de invoer van 
textiel uit de Derde Wereld, als dat aileen 
maar leidt tot tijdelijke, van buitenaf ge
regisseerde en gemakkelijk verplaatsbare 
produktieverleggingen. En van de andere 
kant weten we ook hoe gemakkelijk ten 
opzichte van niet-geassocieerde Ianden, 
Ianden die niet tot die vriendenclub be
horen, het argument gebruikt wordt dat 
de werkgelegenheid bijv. in de Europese 
textielindustrie inacceptabel geschaad 
wordt door het opengooien der grenzen. 
Daarbij verhullend, dat de textielexporten 
van juist de armste ontwikkelingslanden, 
bijv. India en Bangladesh, slechts enkele 
procenten van de totale textielimport in 
Europa uitmaken, in vergelijking met die 
uit Oost-Europa en vooral niet te vergeten 
de rijkere Ianden uit de Derde Wereld, 
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zoals Korea, Hongkong en Taiwan. Die 
laatste worden niet of nauwelijks aange
pakt. 
En wat de hulpverlening betreft: een voor
beeld uit het Europese Parlement is al 
vermeld. Wie de praktijk van de beste
dingen analyseert weet ook hoezeer cijfers 
geflatteerd zijn of lijken door de enorme 
bedragen voor Europese produkten, in
dustrie!e en agrarische. Wie achter de 
coulissen kijkt weet dat daarbij zo dikwijls 
een strijd gevoerd wordt tussen de belan
gen van de producenten en/of handels
huizen hier en de ree!e behoeften van de 
armen overzee. 

Wie de balans opmaakt van het Europees 
ontwikkelingsbeleid, lijkt weinig reden tot 
tevredenheid te hebben. Zeker: het han
delsblok dat de Derde Wereld met Europa 
verbindt is in z'n soort het grootste; er zijn 
pogingen gedaan om een stabilisatie van 
de grondstoffenprijs tot stand te brengen 
en daarmee de inkomsten van met name 
de armste ontwikkelingslanden niet de 
speelbal te Iaten zijn van fluctuaties op de 
wereldmarkt en er is een Europees ont
wikkelingsfonds dat verhoudingsgewijs 
grote bedragen aan een aantal Ianden ter 
beschikking stelt. Maar de kloof tussen 
ideaal en praktijk, zelfs tussen theorie en 
dagelijkse gang van zaken is zodanig ge
weest, dat in de afgelopen jaren Nederland 
zich genoodzaakt heeft gevoeld veel meer 
afstand te nemen ten aanzien van het 
Europees ontwikkelingsbeleid, overleg te 
voeren met voorallanden buiten Europa, 
de zgn. gelijkgezinde Ianden, en een hulp
beleid te voeren dat weinig aansloot bij 
het hulpbeleid van de Gemeenschappen. 
Vooral heeft het geleid tot een Neder
landse 'Alleingang' bij de grote interna
tionale conferenties, omdat men Europa 
gereduceerd zag tot een rich men's club, 
een gezelschap, dat ten koste van alles, 
zelfs van de perspectieven voor de eigen 
toekomst, er op uit is de huidige comfor
tabele positie te handhaven. 
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De mislukking 
Wat is er misgegaan, dat juist een van die 
dragende motieven van de constituering 
van Europa zo slecht in de praktijk ver
taald is? 
Op de allereerste plaats is misgegaan de 
kritische en deskundige omzetting in poli
tieke, economische en sociale formules 
van een ideaal dat een grote ethische ge
Iadenheid had. Zeker: in begrippen als 
Europese eenwording, avondland en in het 
Veni Creator uit de kathedraal van 
Straatsburg klinkt de nostalgic naar de 
middeleeuwen, maar er is ook iets positiefs 
in te vinden, nl. de ontkenning en het 
afstand nemen van de natie als laatste 
ideaal. De erkenning dat het 'Gott mit uns' 
op de koppelriem van de nationale legers 
in wezen een godslastering was, maar ook 
de bevestiging dat een lid van de wereld
kerk noch in eigen natie, noch in eigen 
continent zijn begrenzing kan vinden. 

Het eenheidsstreven van Europa heeft 
voor sommigen in de veertiger en vijftiger 
jaren een religieuze dimensie gekregen, 
onderstreept nog dikwijls door de talloze 
toespraken van Pius XII. Terecht is die 
religieuze dimensie voor een belangrijk ge
deelte naar de achtergrond gedrongen, om
dat evenmin als bij politieke partijvorming 
dit soort religieuze overwegingen onmid
dellijk vertaald kunnen worden in een con
crete politieke of staatkundige formule. 
Maar dat betekent niet, zoals in feite se
dert de vijftiger jaren het geval is geweest, 
dat die formules niet constant onder de 
toets moeten worden gesteld van religieuze 
en ethische overwegingen. Dat is zeker 
onvoldoende gebeurd. In tegenstelling met 
wat nu ten aanzien van de vredespolitiek 
hopelijk gestalte krijgt, heeft men het poli
tieke en technische handwerk met betrek
king tot de eenwording van Europa vol
ledig aan politici en technocraten over
gelaten. Het is iets dat niet aileen aan 
de kerken te verwijten valt, maar primair 
aan hen, die nadat ze afstand hadden ge-
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nomen van inderdaad die Europese nostal
gie, verzuimd hebben de lijn te trekken 
tussen Evangelie en deze nieuwe macht: 
wij allen. Het is opvallend hoe bijvoor
beeld in de campagne voor het Europees 
Parlement twee en een half jaar geleden 
iedere ethische verwijzing en dimensie 
afwezig leek. De discussie verengde zich 
tot de Nederlandse plaats in Europa en de 
actuele economische problemen, zelfs in 
de campagne van de christen-democraten 
die zich toch als erflaters beschouwen van 
het oorspronkelijke Europese idealisme. 
Natuurlijk, men mag afstand nemen van 
de romantiek en de geladenheid van de 
voorstanders van een verenigd Europa 
dertig jaar geleden, maar scepsis ten aan
zien van begrippen als 'de roeping van 
Europa' is nog geen excuus voor een vol
ledige negatie van 'de verantwoordelijk
heid van christenen voor Europa'. Dat 
geldt overigens niet aileen de ontwikke
lingssamenwerking, maar ook de andere 
grote opdrachten waarvoor onze samen
leving staat: de demografische problema
tiek, de vraagstukken van de bio-ethica, 
het feitelijk functioneren van de democra
tie, de vredes- en veiligheidsproblematiek, 
de geestelijke volksgezondheid en de gees
telijke vrijheid. Het is significant dat de 
brief van de Europese Bisschoppencon
ferentie over de verantwoordelijkheid van 
de christenen ten aanzien van Europa 
nagenoeg onopgemerkt bleef. 

Een tweede verklaring voor de mislukking 
van de ontwikkelingsdimensie in de Euro
pese eenwording, is de verenging van het 
blikveld van zoveel politieke !eiders tot de 
eigen voormalige kolonien. In het bijzon
der heeft dit geleid tot een concentratie 
van het ontwikkelingsbeleid op de voor
malige Franse kolonien. Zij bleven toe
gang houden tot de Europese markten, zij 
waren de begunstigden van onze ont
wikkelingshulp. Ondanks de latere uit
breiding tot vooral Engelse voormalige 
kolonien in Afrika lijkt hier meer een con-
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ceptie van politieke machtshandhaving of 
geo-politieke strategie dan werkelijke be
kommernis om de armsten en visie op de 
toekomst aan ten grondslag te liggen. Het 
Europese ontwikkelingsbeleid bestrijkt 
slechts een klein deel van de totale bevol
king van de Derde Wereld. Terecht is dan 
ook steeds druk uitgeoefend om zowel de 
Lome-verdragen als het hulpbeleid, zowel 
de toegang tot de Europese markt als de 
begunstiging, uit te breiden tot andere ge
bieden. Wij kunnen onze verantwoorde
lijkheid met een blik op de wereldkaart of 
met een oog op de statistieken van ar
moede niet beperken tot wat Afrikaanse 
Ianden. 

Misschien is nog een andere belangrijke 
reden voor de neergang van de Europese 
ontwikkelingsidealen geweest, de totale 
verenging van het Europese samenwer
kingsideaal tot een binnen-Europees eco
nomisch groeimodel. Wie de betogingen 
ziet van de Europese belangengroepen en 
meer nog, wie weet hoe effectief bepaalde 
lobby's zijn, weet terzelfdertijd dat hier 
economische en sociale mechanismen aan 
het werk zijn, waar zelfs politieke !eiders 
moeilijk tegen kunnen opboksen. De theo
rie van de eerste voorzitter van de Euro
pese Commissie, Hallstein, dat bij gebrek 
aan politieke overeenstemming de econo
mische samenwerking langzamerhand de 
politici wei zou dwingen tot die overeen
stemming te komen, heeft wellicht juist 
ten aanzien van de Derde Wereld zijn 
meest negatieve gevolg gehad. Europa 
heeft de toverleerlingen van de economi
sche vooruitgang aan het werk gezet, 
maar het tegenwicht van de politieke 
krachten is structured onvoldoende ge
bleven. Ret zijn juist de Derde Wereld
landen die de correctie van de politiek zo 
hard nodig hebben, omdat zij hier geen 
gelijkwaardige lobby hebben, zij geen 
demonstratiemogelijkheden in de straten 
van Brussel hebben, zij bij de economische 
afweging geen gewicht, althans niet op 
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korte termijn, in de schaal leggen. 

Tot slot is er nog een technisch procedu
rele reden voor het niet uit de verf komen 
van een perspectiefvol Europees ontwik
kelingsbeleid, en dat is het verval van de 
Europese besluitvormingscapaciteit. De 
unanimiteitsprocedure wil zeggen, dat 
zeker de belangrijkere (maar helaas soms 
ook zeer gedetailleerde) beslissingen op 
Europees niveau aileen met eenstemmig
heid genomen mogen worden. Dat bete
kent in feite dat het tempo van de besluit
vorming bepaald wordt door de traagste 
en wat nog erger is, de aard door de meest 
egoistische. Ret betekent in feite, dat in 
de afgelopen jaren zovele perspectiefvolle 
voorsteilen van een van de lidstaten of 
van de Commissie zelf dikwijls door een 
veto zijn getroffen - of het nu ging over 
een gezamenlijke standpuntbepaling bij de 
Unctad-conferenties of over de goedkeu
ring zelfs van een bepaald concreet pro
ject. Ben organisatie als de Nederlandse 
katholieke medefinancieringsinsteiling, 
Cebemo, heeft dat geweten. Toen de Ame
rikaanse onderminister Eagle burger in 
1981 naar Europa kwam om te trachten 
een gift van niet meer dan 6 a 700.000 
gulden(!) van de Gemeenschappen aan de 
vluchtelingen in El Salvador te blokkeren, 
zogenaamd omdat het geld weleens in 
verkeerde handen kon komen; zelfs toen 
maanden daarna The Washington Post 
aantoonde dat aile beschuldigingen in die 
richting van Amerikaanse zijde vals wa
ren, heeft het nog weer maanden geduurd 
voordat er unanimiteit bereikt was, dit 
wil zeggen voordat alle Europese lidstaten 
gelooft hechtten aan de verzekering dat 
het hier om humanitaire hulp ging. De 
unanimiteitsprocedure is verantwoordelijk 
voor de devaluatie van de positie van de 
Europese Commissie als regering van 
Europa. Als zij ten opzichte van een sec
tor ook demoraliserend heeft gewerkt dan 
is het juist bij de diensten die zich met ont
wikkelingssamenwerking bezighouden. 
Wat zijn op den duur de effecten op die 
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ambtenaar die goedwillend is, maar die 
ziet dat een hulpoperatie in uiterste nood, 
bijv. na een ramp of in hongersnood, toch 
nog tenminste zoveel schijven moet passe
ren, dat men blij is als na vier maanden tot 
een half jaar de eerste hulpgoederen arri
veren. 

Distantie of hervorming 
Ret is ongetwijfeld het gemakkelijkste 
antwoord om zich volledig van een Euro
pese aanpak van de Noord/Zuid-proble
matiek te distantieren. 
Distantie aileen ten aanzien van het ont
wikkelingshulpbeleid helpt dan overigens 
niet. Het is ook hypocrisie. J uist op Euro
pees vlak is de hulpverlening van onder
geschikt belang ten opzichte van de pro
blematiek van de handelsstructuren. Als 
men zich van het Europees ontwikkelings
hulpbeleid wil distantieren, moet men zich 
juist van de essentie van wat tot nu toe 
gegroeid is aan Europese eenheid distan
tieren, en zijn we daartoe in staat? Het 
betekent afstand nemen van het Europese 
landbouwbeleid, van een stuk handels
politiek, van een monetair beleid, van 
economische politiek in het algemeen. Als 
men zijn schone-handen-beleid wil beper
ken tot de hulpverlening is men dus hypo
criet, maar meer nog: men wordt terug
gefloten, niet alleen door de andere leden 
van de Europese Gemeenschap, maar 
door de Derde Wereld. De Derde Wereld 
is niet ge'interesseerd in een Nederland 
met schone handen, maar wei in een Ne
derland dat zich inzet voor hervorming 
van de Europese Gemeenschappen. De 
Derde Wereld die de Europese Gemeen
schappen in feite erkent als het grootste 
handelsblok ter wereld, dus als hun voor
naamste markt, die de Europese Gemeen
schappen en niet Nederland ervaart als de 
belangrijkste partner bij de verandering 
van het wereldeconomisch stelsel tot een 
nieuwe internationale orde, wil van Ne
derland dat het zijn opvattingen waar 
maakt binnen en vanuit Europa. Dat is 

ON' 

ook 
Pro 
de i 
wee 
gaa 
en' 
rna: 
der, 
ope 
Als 
ont 
fac 
OVE 

- E 

sch 
- E 

apl 
- E 

me 
ge'i 
-( 

be' 
ver 
zer 
WE 
de1 
de 
sal 
er 

D:c 
op 
VO 

al~ 

op 
he 
de 
ci< 
nu 
ce 
ju 
sa 
sc 
OJ 
sc 
er 
h< 
m 

CJ 



ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

ook de ervaring geweest van minister 
Pronk, die de begrijpelijke Einzelgang op 
de internationale fora langzamerhand 
weer hceft opgegeven en meer aandacht is 
gaan besteden aan Europese consultatie 
en aan bet inderdaad dikwijls moeilijkere, 
maar als het zou lukken veel vruchtbaar
dere streven naar een Europese reele 
opening voor de Derde Wereld. 
Als bet zou lukken: een pcrspectiefvol 
ontwikkelingsbeleid hangt af van vier 
factoren, niet aileen in Europa maar 
overal in onze democratieen: 
- een ge"inspireerd en initiatiefrijk leider
scbap; 
- een geengageerd en kundig ambtelijk 
apparaat; 
- een Parlement dat afstand weet te ne
men van groepsbelangen en dat uitstekend 
ge'informeerd is en 
- een publieke opinie waarin voldoende 
bewustzijn aanwezig is voor de menselijke 
verantwoordelijkheid buiten de landsgren
zen en na deze generatie. 
We bebben gczien dat aan deze voorwaar
den nogal wat ontbrak. maar voordat we 
de balans opmaken en tot een negatief 
saldo komen, moeten we constateren dat 
cr misscbien iets aan het veranderen is. 

Daar is op de eerste plaats de publieke 
opinie. De Wereldraad van Kerken bij
voorbeeld heeft de Europese eenwording 
als realiteit onderschat en er in sommige 
opzichten zelfs distantie van genomen, 
hetzij vanwege de te katholieke kleur van 
de Gemeenschap, hetzij vanwege de appre
ciatie van de praktijk. Dit lijkt nu ge
nuanceerder te worden gezien. In een re
cent rapport van de Wereldraad wordt 
juist de Europese, vooral economische, 
samenwerking als realiteit naar voren ge
schoven en worden de protestantse kerken 
opgeroepen tot een veel actiever en kriti
scher volgen van wat daar in Brussel en 
en op Europees niveau eigenlijk aan de 
hand is. Het betreft dan niet de proble
matiek bijv. van de gastarbeiders, van de 
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culturele minderheden, van de bejaarden, 
maar het betreft op de eerste plaats de rol 
van Europa ten aanzien van de Derde 
Wereld. Het is deze thematiek ook die bij 
bijeenkomsten van de gezamenlijke kerken 
in Europa steeds opnieuw naar voren 
komt. Het is niet aileen de Europese Bis
schoppenconferentie die recentelijk tot 
tweemaal toe aandacht voor de Europese 
realiteit heeft gevraagd, maar het zijn ook 
vooral de Justitia et Pax comite's die zich 
hebben moeten realiseren, dat de natio
nale antwoorden op verzoeken om solida
riteitssteun bijv. vanuit Centraal-Amerika 
of vanuit de Filippijnen aanzienlijk min
der effectief geweest zijn dan een respons 
op Europees niveau had kunnen zijn. 
In kringen van de particuliere organisaties 
is men ook gaan ontdekken dat Brussel 
dichterbij ligt dan men vermoedde, en dat 
de beslissingen van Brussel niet aileen 
alles te maken hebben met het eigen loon
zakje, maar ook met dat van honderden 
miljoenen overzee. Landbouwbeleid, han
delsbeleid, de voedselhulp, de rol van 
Europa ten aanzien van de nieuwe inter
nationale orde, zijn allemaal thema's van 
symposia van de particuliere en kerkelijke 
organisaties in de laatste tijd. Last but 
not least: ook binnen een aantal politieke 
partijen begint, soms nolens volens, begrip 
te bestaan voor de realiteit die Europa is. 
Enige uitwerking op de publieke opinie 
moet dit alles toch hebben. Wanneer het 
waar is dat Brussel voor de meeste ont
wikkelingslanden een even belangrijke 
hoofdstad is als Washington of Moskou, 
en in vele gevallen belangrijker, dan is dat 
macht, macht waaraan de christenen van 
Europa deel hebben en waarover zij ver
antwoording verschuldigd zijn. Het be
tekent ook impliciet dat de christenen van 
Europa, al dan niet kerkelijk georgani
seerd, een antwoord vanuit het Evangelic 
op die macht moeten formuleren. Dat kan 
aileen maar vanuit kennis van zaken, van
uit participatie in die machtsprocessen. 
Een kentering in de publieke opinie? Mis-
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schien; in ieder geval zijn er nieuwe voor
waarden voor aanwezig. 

Wat een onverwachte meevaller is, althans 
voor hem die in de beoordeling van de 
Europese besluitvormingsprocessen cy
nisch genoeg geworden is, is de opstelling 
van het Europese Parlement. In zijn eva
luatie van het functioneren van het Euro
pese Parlement gedurende het eerste jaar 
was het vooruitstrevende Franse blad Le 
Monde positief en een centraal punt van 
waardering betrof juist de aandacht die 
dat Parlement aan de problematiek van 
Noord/Zuid en de hanger in de wereld 
besteed had. Ook inzake El Salvador leek 
de resolutie van 1981 van het Parlement 
over de perspectieven van een oplossing 
en de noodzaak van de humanitaire hulp 
verder te gaan dan velen verwacht hadden. 
Men kan natuurlijk bezwaren hebben 
tegen vele bewoordingen en voor wie zich 
identificeren met de strijd van het volk 
van El Salvador gaat de resolutie niet 
ver genoeg, maar de realiteit blijft toch 
dat socialisten en christen-democraten 
elkaar in de formuleringen gevonden heb
ben en dat in ieder geval voor !eden van 
de politieke oppositie in El Salvador het 
Europese Parlement een plaats is waar 
althans een behoorlijk aantalleden bereid 
is om naar argumenten te luisteren en de 
conflicten daar anders te zien dan als een 
pure communistische conspiratie. We zien 
ook dat de actie van het Italiaanse parle
mentslid Panella vanuit het Europese 
Parlement zijn verbreiding kent. Wellicht 
is de ontwikkelingssamenwerking binnen 
de debatten van het Europese Parlement 
het enige overgeblevene van de grote dra
gende thema's van de Europese eenwor
ding. Het is ook significant dat terzake 
van het budget het Parlement in aanvaring 
komt met de Ministerraad, waar het Par
lement juist aandringt op verhoging. De 
reislust van het Parlement mag dan wel
eens gehekeld worden, maar het is zeker 
positief dat door de directe confrontaties 
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van Parlementsleden - veel meer dan in 
Nederland - zij ook bewust raken van de 
goede en kwade effecten van het Europese 
ontwikkelingsbeleid. De Salvadoriaanse 
resolutie zou er nooit zo doorgekomen 
zijn, wanneer er niet een zo directe con
frontatie was geweest van !eden van het 
Parlement met de feitelijke realiteit in 
Centraal-Amerika. In het Parlement zou 
een startpunt gevonden kunnen worden 
voor een nieuw beleid van Europa terzake 
van de Derde Wereld. 
Wat dat betreft staat het Parlement niet 
aileen. Het kan in z'n streven naar een 
nieuw beleid een hechte bondgenoot vin
den in de Europese Commissie, helaas 
voorlopig nog niet al te machtig. De Fran
se socialisten hebben na de verkiezings
overwinning in mei '81 een van hun meest 
visionaire figuren, Edgard Pisani, naar 
voren geschoven als degene die binnen de 
Europese Commissie belast zou moeten 
worden met de relaties met de Derde We
reid. Met grote visie, met energie en met 
engagement is de Commissaris de draad 
weer aan het opnemen van een beleid ten 
aanzien van de Derde Wereld, dat door 
meer is gei'nspireerd dan door Franse 
nationalistische belangen of door politieke 
successen op korte termijn. Onder het 
motto van Thomas van Aquino 'eensge
zindheid wordt niet geboren uit de gelijk
gezindheid van gedachten, maar uit de ge
lijkgezindheid van de wil' probeert hij 
Europa als geheel te confronteren met de 
enige beslissende uitdaging naast het 
vredes- en veiligheidsprobleem: hoe voor
komt deze generatie dat een zich ver
dubbelende wereldbevolking nog op het 
einde van dit millennium te maken krijgt 
met de grootste hongersnood uit de ge
schiedenis, met een absoluut tekort aan 
voedsel. Het wordt van enorm belang of 
Pisani voldoende steun krijgt om de in 
tien, twintig jaar opgebouwde frustratie 
van de uitvoerende diensten van de Euro
pese Gemeenschappen te overwinnen en 
om te zetten in een nieuw elan. Ook hier 

ON1 

IS eJ 
die 
deli 

Blij 
leid 
alg' 
a an 
die 
EUJ 
naa 
kac 
teit 
dar 
var 
de 
list 
na< 
me 
tex 
pre 
om 
wit 
CCI 

lij1 
de 
de 
de1 
he1 
'Na 
he 
lijl 
de 
liti 
Et 
an 
le< 
be 
ve 
ge 
VC 

0 
M 
dt 
te 
ve 
ni 
al 

CJ 



ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

is er iets aan de hand met de voorwaarden 
die noodzakelijk zijn voor een verantwoor
delijk ontwikkelingsbeleid. 

Blijft de problematiek van het politieke 
lciderschap en van het leiderschap in het 
algemeen in Europa. T och is ook hier iets 
aan de hand. Een Nederlandse christen, 
die zich als gelovige de vraag stelt of de 
Europese eenwording een stap vooruit is 
naar meer gerechtigheid of juist een blok
kade daartoe vormt, kan niet om de reali
tcit heen dat ondanks alle egoYsme, on
clanks al het onvolmaakte, cr oak tekenen 
van verandering zijn. Als op de avond van 
de verkiezingsoverwinning van de socia
listen Mitterand zegt, dat de grote win
naars de mensen in de Derde Wereld zijn, 
moet men dat uiteraard in de Franse con
text plaatsen, en wie de besluitvormings
processen in Europa overziet, kan niet 
om de realiteit van een huidig Engels be
wind heen, maar tach moet men in alle 
eerlijkheid bekennen dater nieuwe moge
lijkheden aanwezig lijken te zijn, ondanks 
de economische crisis. Het is Europa dat 
de conferentie der minst ontwikkelde Ian
den gered heeft en als Nederland eerlijk 
het lijstje van gelijkgezinde Ianden bekijkt, 
waarmee het zo graag samenwerkt, moet 
het constateren dat meer dan vroeger ge
lijkgezinde Ianden in Europa zelf gevon
den worden. Zeker, het punt van het po
litieke leiderschap is nog het zwakste in 
Europa, maar er zijn signalen van ver
anderingen. De burgeroorlog in Tsjaad 
leek op een intelligentere wijze te worden 
beeindigd dan middels de directe inter
ventie, en Europa heeft ondanks de toe
genomen spanningen Amerika niet ge
volgd - uiteindelijk niet althans - in de 
Centraalamerikaanse analyse. 
Men mag niet blind zijn voor vuile han
den, maar men mag ook de ogen niet slui
ten voor nieuwe signalen van hoop en 
verandering. Wie alleen kan protesteren en 
niet bemoedigen, wordt even inefficient 
als de onderwijzer die alleen maar straft. 
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Het zou een goede zaak zijn als wellicht 
meer dan in het verleden, juist ook vanuit 
groepen christenen, bemoediging en steun 
verleend werd aan hen die ondanks de 
verscheurdheid van de wereld proberen 
idealen verder te brengen. 

De noodzaak 
Ongetwijfeld wordt een beantwoording 
van de vraag of er wel of niet nieuwe 
energie te besteden is aan een zoveel averij 
opgelopen hebbende zaak als het Europese 
ontwikkelingsbeleid oak, en vooral en ten 
leste, belnvloed door de behoefte aan een 
Europees beleid. Dat is voor de christen 
die de Noord/Zuid-verhouding analyseert 
op dit moment misschien de grootste uit
daging. 
Yooropgesteld moet altijd worden dat 
Europa nooit een doel in zich mag wor
den. Er kan geen andere oplossing zijn 
voor de mondiale problematiek op zoveel 
gebieden dan uiteindelijk een mondiaal 
samenspel. Een Europese samenwerking 
mag - net als een Atlantische - slechts 
een tussenstap en een bevordering zijn van 
zo'n mondiale samenwerking. Het kan 
ook niet zo zijn dat Europa in z'n stand
puntbepaling ten aanzien van de Derde 
W ereld zich isoleert van de grote door 
arm en rijk gewilde kaders waarin de be
slissingen vallen, zoals de Unctad en de 
instellingen vooral van de Verenigde Na
ties. Maar zowel in hun directe beleid als 
in de belnvloeding van juist die interna
tionale kaders is het de Derde W ereld die 
om een actieve rol van Europa roept. 

Daar is op de eerste plaats uiteraard het 
economisch gebeuren. Europa is, zoals 
gezegd, het grootste handelsblok ter we
reid en daarmee van belang voor armoede 
of ontworsteling daaraan voor de meer
derheid in de Derde Wereld. Er moet ook 
erkend worden, dat ondanks alle feiten het 
blok van Ianden dat gebruik mag maken 
van de Europese markten groeit. Wat de 
invoer van textiel uit de ontwikkelings-
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landen betreft: de kwestie is niet de ant
kenning van de Europese realiteit, maar 
of wij bereid zijn de rekensom te maken, 
zoals de Indiase minister van Industrie 
enkele jaren geleden deed, van 12.000 
werklozen hier tegenover 3.000.000 daar, 
of we ook bereid zijn in dit verband verder 
te kijken dan alleen de belangen van de 
huidige werkende generatie. Wat het land
bouwbeleid betreft: steeds duidelijker 
worden de stemmen die zeggen dat niet 
aan de orde is dat Europa veellandbouw
produkten produceert, maar wat die pro
duktie inhoudt, met andere woorden of 
een Europees landbou\Wbeleid, soms een 
overschottenbeleid, werkelijk hervormd 
kan worden tot een factor in een wereld
voedselbeleid. Alleen al wie het een aan
klacht tegen de schepping vindt als men 
voedsel als wapen gebruikt, zal gevoel 
hebben voor het feit dat men de graan
produktie in de wereld niet aan een of 
twee grootmachten kan overlaten. Europa 
is een economische realiteit van de eerste 
orde voor de toekomst van de wereld. 

Of Europa voor de Derde Wereld evenzeer 
een culturele realiteit is, valt te betwijfe
len. Niet dat er geen behoefte zou zijn aan 
een nieuwe internationale culturele orde, 
waarin ook duidelijk gemaakt kan worden 
dat ontwikkeling niet noodzakelijkerwijze 
hoeft of kan lopen naar het huidige leef
en consumptiepatroon, een nieuwe inter
nationale culturele orde, waarvan een be
langrijk onderdeel een andere informatie
orde is, en waar het perspectief van men
selijke samenlevingen een ander is dan de 
huidige Noordatlantische urbanisaties. 
De laatste staan overigens ook onder 
zware druk omdat de Derde Wereld on
miskenbaar penetreert in de westerse sa
menlevingen - die nog niet goed raad 
weten met de multiculturele realiteit welke 
steeds sneller om zich heen grijpt. Zijn er 
formules denkbaar, waarbij minderheden 
deel kunnen hebben aan het moderne 
Ieven zonder volledig hun eigenheid op te 
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geven? Wellicht is Europa tezeer gecon
centrcerd op zijn economisch overleven 
om nog een bcslissende rol te kunnen spe
len in het debat over het culturele aanzien 
van de wereld voor de komende generatie. 
Europa lijkt op dit terrein weinig macht 
te hebben. 
Dat is beslist nog niet het geval op het 
terrein van de politick. Hier zijn de ver
wachtingen van de Derde Wereld veel 
hoger dan gewettigd lijkt door het actuele 
politieke optreden van Europa. Het gaat 
niet om de derde weg die Europa zou 
moeten gaan, maar het gaat wei om de 
vraag of in de internationale politieke 
verhoudingen voor de Ianden uit de Derde 
Wereld er een mogelijkheid is om in feite 
hun eigen toekomst te bepalen, zonder 
onmiddellijk zich te hoeven scharen in een 
van de twee blokken. Nicaragua heeft 
Europa nodig om in authenticiteit te kun
nen overleven; de hoop van de brede op
positie in Guatemala op verandering met 
een beperking van bloedvergieten en een 
smeekbede van de democratische oppositie 
in El Salvador zijn geadresseerd aan 
Europa. Centraal-Amerika heeft de aan
dacht verdreven voor andere terreinen 
waar de strijd om de mensenrechten wordt 
gevoerd, Korea en de Filippijnen, Argen
tinie en Chili bijvoorbeeld. Op al deze 
plaatsen weet men, dat zeker in de actuele 
omstandigheden verbetering van de situa
tie, voorzover die mogelijk is, in sterke 
mate be"invloed wordt door de houding 
van Europa. 
De toetssteen is echter duidelijk Zuidclijk 
Afrika. Daar wordt beslist of het koloniale 
tijdperk wordt afgesloten met de conclusie 
dat in ultieme omstandigheden de blanke 
altijd voorrang geeft aan de positie van 
zijn ras boven gerechtigheid, of niet. Voor 
de christenen kan het met deze problemen 
voor ogen niet opgaan dat in zoveel situa
ties Europa een zo beperkte macht heeft. 
ln vele gevallen is dat immers een zelf 
opgelegde, en misschien zelfs comfortabele 
machteloosheid. Maar dan telt op dit 
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moment voor Europa niet zozeer wat het 
wei doet, maar waar het verstek laat gaan. 
Het zwaarste vergrijp wat Europa nu kan 
begaan, is de zonde van nalatigheid. 
Wie niet wil vluchten in nietsdoen, noch 
zijn geweten afkoopt met aileen verbaal 
geweld, kan niet om de erkenning heen 
dat bij de keuzen die zoveel Ianden op dit 
moment in de Derde Wereld willen rna
ken, Europa een doorslaggevende hulp 
zou kunnen bieden. Daarom moet het in
strumentarium dat op dit moment al 
voorhanden is in de vorm van verdragen 
en instituten ook gebruikt worden en moe
ten de agenda's herschikt worden. Aileen 
een alerte publieke opinie kan in deze 
het Europese Jeiderschap dwingen om bijv. 
al tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomsten 
niet de haringvangst of de produktiequota 
binnen de landbouw het hoogst op de 
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agenda te zetten, maar zaken als Zuidelijk 
Afrika en Centraal-Amerika. Er zijn vele 
redenen om ons van Europa af te wenden, 
maar er is een dwingende reden om dat 
niet te doen: de vraag vanuit de Derde 
Wereld. De Derde Wereld vraagt ons om 
onze economische macht aan te wenden, 
maar niet ter verdediging van de eigen 
positie; de Derde Wereld vraagt ons om 
een actief gecoordineerd en op gerechtig
heid en bevrijding gericht beleid. Ondanks 
veel, zeer veel, is de probleemstelling en 
de macht waarvoor we staan groot genoeg 
om op die vragen in te gaan. 

Den Haag, 1982. 
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door dr. Dick Boonstra en prof. dr. Dirk Th. Kuiper. 

Dr. Dick Boonstra is wetenschappelijk hoofdmedewerker politicologie aan de Vrije 
Universiteit en CDA-raadslid in de gemeente Nieuwkoop. 

Prof. dr. Dirk Th. Kuiper is hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit en lid 
van het dagelijks bestuur van het CDA. 

alle • Het CDA staten lll 

Feiten en interpretaties over de Statenverkiezingen 1982 1 

Inleiding 

Een vergelijking tussen de Statenverkiezingen 1982 en de Kamerverkiezingen 1981 
1evert zeer verschillende beelden op van de onderlinge krachtsverhoudingen tussen 
de politieke partijen. De verkiezingen van 1981 bevestigden in zekere mate de mede 
door opiniepeilingen gewekte verwachting van een vierstromenland: twee grate 
partijen (CDA 31 % en PvdA 28 %) en twee midde1grote partijen (VVD 17 % en 
D'66 11 % ), geflankeerd door klein links (6 %) en klein rechts (5 % ). De verkie
zingen van 1982 vergruize1den dit bee1d: een grote partij (CDA 34 % ), twee middel
grote partijen (PvdA en VVD ieder 22 % ), een grotere kleine partij (D'66 8 % ), 
met op de flanken 'klein links' (8 %) en 'klein rechts' (5 % ). 

Vanuit het CDA gezien een gunstige uit
slag: 3 % winst vergeleken met 1981 en 
-net zoals bij de Statenverkiezingen 1978 
maar nu wel zeer onbedreigd- de grootste 
partij, in beide gevallen binnen een jaar 

na een coalitiewisseling op landelijk ni
veau. Toch moet dit gerelativeerd worden. 
Vergeleken met de Statenverkiezingen 
1978 (CDA 35 %) gingen in totaal 20 
statenzetels verloren, in 10 van de 11 pro-

1 Dit artikel is in enkele opzichten een vervolg op een gelijknamig artikel van D. Th. Kuiper 
over de Statenverkiezingen 1978 in AR-Staatkunde 78/4, p. 130-137. 
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vincies. En de relatief gunstige uitslag 
werd behaald in een verkiezing, die zich 
kenmerkte door het laagste opkomstper
centage bij Statenverkiezingen sinds de 
afschaffing van de opkomstplicht. 
Bij de beoordeling van dit laatste gegeven 
moet wei onderscheid gemaakt worden 
tussen de verschillende soorten verkiezin
gen. Wanneer wij afzien van de Euro-ver
kiezingen 1979 (58 %) is de opkomst bij 
de raadsverkiezingen het laagst: resp. 
62 % (1970), 65,5 % (1974), 73 % (1978), 
en die bij de Kamerverkiezingen het 
hoogst: 78,5% (1971), 83% (1972), 
87,5% (1977), 86% (1981). De staten
verkiezingen namen tot nu toe een mid
denpositie in: 68 % (1970), 74,5 % (1974), 
79 % (1978). Het huidige percentage van 
68 ligt dus 11 % lager dan dat van de 
vorige statenverkiezingen, terwijl de Ka
merverkiezingen van vorig jaar slechts 
I % minder opkomst kenden dan de top 
van 87,5 uit 1977. Met grote belangstel
ling valt dus uit te zien naar het vergelijk
bare cijfer voor de komende gemeente
raadsverkiezingen! 
Overigens klinkt het wat ironisch als we 
vaststellen dat - tot teleurstelling van pro
vinciale politici en campagnevoerders -
in het lagere opkomstpercentage dan ook 
een van de weinige verschillen gelegen 
was met nationale verkiezingen. C. Brem
mer voorspelde reeds in het oktobernum
mer van Bestuursforum 1981 - naar aan
leiding van een artikel een onzer over de 
Statenverkiezingen 1978 - dat landelijke 
politieke strijdpunten het karakter van de 
Statenverkiezingen zouden belnvloeden 2. 

Een samenspel van factoren als het gedrag 
van 1andelijke politici, de keuze van ac
centen door de media, en het gedrag van 
de kiezers zelve is hiervoor verantwoor-

239 

delijk. Het valt kennelijk niet te verande
ren door landelijke en provinciale cam
pagneteams, die ten dele wei anders zou
den willen. 

De thuisblijvers 
Een telefonische enquete van Intomart 
B.V. op 24 en 25 maart onder een repre
sentatieve steekproef van kiesgerechtigde 
N ederlanders 1everde 22 7 niet-stemmers 
op, bij wie doorgevraagd werd.s Van hen 
had ruim 80 % in 1981 wei zijn of haar 
stem uitgebracht. Als wij dit percentage 
op 100 stellen dan blijkt van deze thuis
blijvers 36 % de PvdA te noemen als de 
partij waarop men vorig jaar stemde, 
17% D'66, 16% VVD en 16% CDA. 
Uit deze cijfers blijkt dat het niet juist is 
te stellen dat het grote verlies van PvdA 
en het relatieve verlies van D'66- vergele
ken met 1981 - veroorzaakt word t door 
de lage opkomst. Meer verantwoord is de 
uitspraak dat de opkomst (extra) laag is 
geweest doordat relatief vee! mensen, die 
vorig jaar met PvdA of D'66 sympathi
seerden om welke reden dan oak niet aan 
de verkiezingen hebben willen deelnemen, 
en dat dientengevolge de uitslagen voor 
deze partijen zo mager waren, al ging 
D'66 er- vergeleken met de Statenverkie
zingen van 1978 - nog fors op vooruit. 
Het genoemde onderzoek bevat ook aan
wijzingen over voormalige CDA-kiezers, 
die niet aan de Statenverkiezingen hebben 
deelgenomen. Deze zouden meer dan ge
middeld tot de mannelijke kunne beho
ren, zich in de leeftijdscategorie van 35-49 
jaar bevinden en een relatief lage oplei
ding hebben genoten. 
De indruk is in het algemeen dat de thuis
blijvers meer dan gemiddeld te vinden zijn 
onder de kiezers onder de 50 jaar in de 

2 C. Bremmer, Beeldvorming en identiteit van het CDA. De winst- en verliesrekening van de 
Kamerverkiezingen: lering voor 1982; in: Bestuursforum, okt. 1981, p. 293-298. Hier zij ook 
vermeld dat wij voor ons artikel dankbaar gebruik gemaakt hebben van elementen uit een 
interne eva/uatienotitie over de verkiezingsuitslag Provinciale Staten 1982 van de hand van 
C. Bremmer. 

a Onderzoek onder niet-stemmers Provincia/e Staten, 24 maar! 1982, Intomart B.V. Hilversum. 
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oude stadswijken en in het Zuiden van het 
land. In dat verband kan de hypothese 
gewaagd worden dat het hier ten dele na
tuurlijke aanhang van de PvdA betreft, 
ten dele vlottende kiezers, die PvdA en 
D'66 een vorige keer hadden weten te win
nen, maar nu niet te behouden.4 

Het zou natuurlijk van belang zijn te we
ten welke motieven of factoren een rol 
hebben gespeeld. Uit de bliksem-enquete 
van Intomart blijkt dat van de niet-stem
mers 17 % zegt thuisgebleven te zijn van
wege gebrek aan interesse, 24 % vanwege 
tijdsgebrek, 24 % omdat men geen ver
schil zag tussen partijen en 11 % uit te
leurstelling. 

Maar er valt misschien meer over te zeg
gen. Het uitbrengen van een stem is te 
beschouwen als een middel om een doel 
te bereiken. Dat hoeven geen politieke 
doelstellingen te zijn. Men kan het oak 
doen om tot uitdrukking te brengen dat 
men zijn burgerplicht doet, dat men een 
door buren en kennissen sociaal gewaar
deerde handeling verricht. Wanneer nu 
een relatief grate groepering kiezers niet 
aan de verkiezingen deelneemt, dan kan 
dit inhouden dat het uitbrengen van een 
stem in bepaalde sociale omgevingen wei
nig waardering geniet. Het is geen ver
richting meer die maatschappelijke be
tekenis heeft. En dat lijkt ons een zekere 

bedreiging voor onze politieke cultuur in 
te houden. 
Ret zou overigens onjuist zijn te veronder
stellen dat bij bijv. eenzelfde opkomstper
centage als in 1981 ( 86 %) verlies voor 
PvdA en D'66 vermeden had kunnen 
worden. AI naar gelang de aanname van 
het stemgedrag van niet-stemmers in 1982 
(net als in 1981 of volgens de trend van 
de wel-stemmers in 1982) zou bij een der
gelijke hoge opkomst het CDA op 30 of 
31,5% , de PvdA op 25 of 24 % en de 
VVD op 21 of 22% en D'66 op 10,5% 
gekomen zijn. Uit deze reconstructie blijkt 
dat het tijd wordt om aandacht te beste
den aan de wel-stemmers, omdat hun ge
drag de grootste bijdrage tot de uitslag 
van de verkiezingen heeft geleverd. 

De trouwe kiezers 
Ret Intomart-onderzoek over de Staten
verkiezingen 1978 liet zien dat CDA, 
VVD en PvdA over een zeer grate kern 
van trouwe kiezers beschikten. In ant
woord op de vraag 'wat stemde de 1977-
aanhang van de verschillende partijen in 
1978?' bleek dat 91 % van de CDA-stem
mers uit 1977, die 66k in 1978 hun stem 
uitbrachten, weer op het CDA stemden. 
Voor VVD, PvdA en D'66 Iuidden deze 
cijfers 87 %, 85 % en 69 %. Uit tabel 1 
blijkt dat de soortgelijke cijfers met be-

Tabel 1: Partijkeuze 1981 en partijkeuze 1982 in % 
--------- -----

Partij 1981 Partij 1982 

CDA PvdA VVD D'66 Overige Totaal 

CDA 88,0 2,0 6,5 1,0 2,5 100 

PvdA 5,1 77,1 3,3 4,0 10,5 100 

VVD 4,2 0,8 92,6 1,3 1,0 100 

D'66 7,5 11,7 9,3 63,9 7,7 100 

Bron: Intomart B.V. 24 maart 1982 

4 Zie ook een beschouwing in NRC-Handelsblad van 26-3-1982, getiteld Wegb/ijve..-s bij de 
verkiezingen vooral in de oude volksbuurten. 
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trekking tot de verkiezingen van 1981 en 
1982 een wat ander beeld opleveren. 5 

Nu hceft de VVD (met 93 %) het hoogste 
percentage trouwe kiezers, gevolgd door 
hct CDA (met 88 % ). Dit cijfer ligt- oak 
vergeleken met 4 jaar geleden - voor de 
PvdA (met 77 %) een stuk lager, terwijl 
D'66 (met 64 %) relatief gezien cveneens 
achterblijft. Vergeleken met 1978 is er 
meer beweging gekomen in het stemmers
corps. Met uitzondering van de VVD zijn 
de categorieen 'trouwe kiezers' per partij 
relatief afgenomen. 
Draaien we de vraagstelling om: 'Hoe 
stemden de kiezers, die in 1978, resp. 1982 
bij de Statenverkiezingen voor partij X 
kozen, in 1977, resp. 1981 bij de Kamer
verkiezingen?' dan ontstaat er een wat 
ander beeld. Het lntomart-onderzoek van 
1978 leert dat bij PvdA, VVD en CDA 
86 % van de 1978-kiezers oak in 1977 zijn 
of haar stem aan deze partij gegeven had. 
Bij D'66 lag dit op 65 %. Vier jaar later 
is een ander beeld te zien. Van de 1982-
kiezers stemde in 1981 88 % 66k al op 
het CDA; 85 % op de PvdA, 78 % op de 
VVD en 75 % op D'66. 

Uit een vergelijking van deze cijfers kun
nen de volgende conclusies getrokken 
worden: 
- ln 1978 konden CDA PvdA en VVD 
zich aile drie verheugen in een zeer om
vangrijke vaste aanhang in relatieve en 
absolute zin. 
- ln 1982 geldt dat nog steeds voor 
VVD en CDA. Deze partijen wisten 
93 %, resp. 88 % van diegenen die hen in 
1981 steunden en nu weer opkwamen te 
behouden. 
- De PvdA vertoont een van 1978 afwij
kend beeld. Dat deed zich overigens reeds 
in 1981 voor t.o.v. de verkiezingen 1977 
(79 %) en dat zette zich in 1982 t.o.v. 
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1981 door (77 %, d.w.z. weer driekwart 
van het vorige percentage!). Dit loopt 
parallel met het feit dat in beide verkie
zingen - landelijk gezien - 10 of meer 
zetels verloren gingen ten opzichte van 
de voorgaande! Deze partij wordt terug
geworpen op een in absolute zin steeds 
kleiner wordende 'vaste kern' (de 85 % 
uit de vorige alinea). 
- D'66 kenmerkt zich, zowel in 1978 als 
in 1982 door een meer vlottend kiezers
bestand, met een 'vaste kern' van 65 a 
75 %. Vergeleken met 1977 I 1978 houdt 
dit overigens in termen van stemmersaan
deel een duidelijke verbetering in, in ver
gelijking met 1981 een duidelijke verslech
tering. Haar positie vertoont een veel gro
tere instabiliteit dan die van CDA en 
VVD. 
Uiteraard moeten de gegevens uit deze en 
de voorgaande paragraaf met elkaar in 
verband gebracht worden. Dan blijkt dat 
in het geval van CDA en VVD de poten
tiele aanhang zowel beter opgekomen is, 
als ook in het stemhokje loyaal is geble
ven. Wat betreft D'66 is dit ten opzichte 
van 1981 in veel mindere mate het geval, 
terwUZ het met de PvdA sinds 1978 berg
afwaarts is gegaan. Teneinde een compleet 
beeld te krijgen moet echter nog een derde 
categoric kiezers in het vizier genomen 
worden, te weten de zgn. wisselaars. 

Het grensverkeer tussen de grootste vier 
Teneinde een goed zicht te krijgen op de 
wisselaars combineren wij de gegevens van 
een tweetal onderzoekingen: 
- het lntomart-onderzoek, gehouden op de 
dag van de Statenverkiezingen 1982, onder 
de stemmers van een landelijke steekproef 
van 39 stembureaus. Aan deze stemmers 
werd de vraag voorgelegd wat zij in 1981 
en in 1982 hadden gestemd. Hieruit resul
teren onderlinge verlies- en winstpercen-

·1 Verkiezingsonderzoek Provinciale Stalen 24 maart 1982, lntomart B.V. Hilversum. In dit 
onderzoek beantwoordden 38.993 kiezers na het uitbrengen van hun stem een aantal vragen. 
Het betrof een landelijke, representatieve steekproef van 39 stembureaus. 
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tages van de diverse partijen. 
- het totaaloverzicht van de ANP-verkie
zingsdienst dat de werkelijke uitslag in 
aantallen uitgebrachte stemmen biedt.6 
Zoals bekend stemde de prognose van het 
Intomart-onderzoek - met afwijkingen 
van een tiende, een enkele maal twee 
tiende van een procent - overeen met de 
werkelijke uitslag. Dat maakt het verant
woord in het onderstaande de percentages 
van verlies en winst ten opzichte van de 
verkiezingen van 1981 om te rekenen in 
aantallen uitgebrachte stemmen, die van 
partij wisselen. Zo kunnen de verlies- en 
winstsaldi van de verschillende partijen 
ten opzichte van elkaar berekend worden. 
Dit leidt tot de volgende basisgegevens: 
- Van bet totale CDA-electoraat nu, beb
ben ± 2.018.800 kiezers ook in 1981 op 
deze partij gestemd. Van de VVD heeft 
bet CDA bij deze verkiezingen ± 57.200 
stemmen gewonnen; van de PvdA ± 
82.400 kiezers; van D'66 ± 52.600 kie
zers. 

- Van bet to tale V V D-electoraat nu, heb
ben ± l.191.200 kiezers ook in 1981 op 
deze partij gestemd. Van het CDA heeft de 
VVD bij deze verkiezingen ± 144.500 
stemmers gewonnen; van de PvdA 50.206 
kiezers; van D'66 niet minder dan ± 
63.800 kiezers. 

- Van bet tota1e PvdA-electoraat nu, beb
ben ± 1.262.700 kiezers ook in 1981 op 
deze partij gestemd. Van bet CDA heeft de 
PvdA ± 46.200 stemmers afgenomen; van 
de VVD heeft deze partij ± 10.400 stem
mers verkregen; van D'66 ± 62.600 kie
zers. 

- Van bet tota1e D'66-electoraat nu, beb
ben ± 425.500 kiezers ook in 1981 op deze 
partij hun stem uitgebracht. Van het CDA 
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heeft deze partij ± 21.000 stemmen ge
wonnen; van de VVD ± 15.900 stemmers; 
van de PvdA niet minder dan ± 69.400 
stemmers. 
Vatten wij deze basisgegevens samen in 
verlies- of winstsaldi tussen de partijen 
dan ontstaat het volgende beeld: 

CDA verlies aan VVD 87.300 

winst van PvdA 36.200 

winst van D'66 31.600 

VVD winst van CDA 87.300 

winst van PvdA 39.800 

winst van D'66 47.900 

PvdA verlies a an CDA 36.200 

verlies a an D'66 6.800 

verlies a an VVD 39.800 

D'66 verlies aan CDA 31.600 

winst van PvdA 6.800 

verlies aan VVD 47.900 

Uit deze cijfers kunnen de volgende con
clusies getrokken worden: 
- Indien wij de kiesdeler op 45.000 stem
men stellen (6.850.000 stemmen: 150 ze
tels) 7 dan heeft vergeleken met 1981 
• het CDA per saldo bijna 2 zetels aan de 
VVD verloren en er bijna P/2 op PvdA 
en D'66 gewonnen. 
• de VVD per saldo bijna 2 zetels op het 
CDA gewonnen en een zetel op D'66, als
mede bijna 1 zetel op de PvdA. 
• de PvdA bijna een zetel verloren, zowel 
aan CDA als VVD. 
• D'66 bijna een zetel verloren aan de 
VVD en 2/a zetel aan het CDA. 
- Bovenstaande saldi zeggen nog niet zo-

6 Officieuze uitslagen van de Provinciale Statenvcrkiezingen 1982, ANP-Ycrkiezingsdienst. 

7 Met behulp van deze operatie wordt het begrip fictieve zetel ingevoerd, dat in de rest van 
dit artikel als rekeneenheid ( 45.000 kiezers) fungeert. Uiteraard beseffen we dat het hier niet 
gaat om Kamerverkiezingen. Maar voor een duidelijke presentatie van de conclusies is het een 
vee! betere, want aanschouwelijke wijze van uitdrukking. 
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vee! over de aard van het grensverkeer 
tussen de afzonderlijke partijeno Daarin 
zijn immers de afzonderlijke winst- en 
verliesstromen gecombineerdo Deze leren 
ons dat: 
• het CDA bijna 2 zetels van de PvdA 
'won'. tegen een zetel \vinst' van de PvdA 
op het CDA. 
• het CDA ruim 1 zetel van de VVD 
'won', tegen ruim 3 zetels 'winst' van de 
'/VD op het CDA. 
• het CDA ruim een zetel op D'66 'won' 
tegen minder dan een halve zetel 'winst' 
van 0'66 op het CDA. 
• de YVD ruim 1 zetel van de PvdA 
'won', en minder dan een kwart zetel aan 
de PvdA 'teruggaf'o 
• de YYO bijna P/2 zetel van D'66 'won', 
terwijl 0'66 slechts 1/a zetel 'terugkreeg'o 
• 0'66 en PvdA- met een gering voordeel 
voor de eerste partij - bijna P/2 zetel 
'uitruilden'o 

Deze wisselingen tussen de grootste vier 
partijen leverden voor het CDA een 
totaalsaldo op van -0,5 zetel, voor de 
YVD van +4 zetels, voor de PvdA van 
-2 en voor D'66 van -P/4. Wanneer 
wij ons realiseren dat, vergeleken met 
1981, het CDA 4 zetels 'won', de VVD 
8 zetels 'won', de PvdA 10 zetels 'verloor' 
en 0'66 2 zetels 'verloor', dan ligt de con
clusie voor de hand dat de verschuiving 
in de relatieve krachtsverhoudingen tus
sen de vier grootste partijen voor het 
grootste dee! niet door de onderlinge ver
lies- en winstsaldi is veroorzaakt. In het 
vervolg van dit artikel zal blijken dat ook 
de saldi met 'klein links' en 'klein rechts' 
en de toestroom van 'jonge kiezers', die 
nog niet eerder hadden gestemd, deze 
verschuivingen niet voldoende kunnen ver
klareno 

Klein links en rechts 
Zoals bekend werden in de Statenverkie
zingen 1978 enkele tendenties van de 
Kamerverkiezingen 1977 versterkt: sterke 
nadruk op de twee grotere (CDA 35 %, 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 5/82 

243 

PvdA 34 %) en decimering van de kleine 
partijen, met uitzondering van de SGP 
en de in 1978 terugkomende PSP; wat nu 
'klein links' heet behaalde toen slechts 
4,5 %, wat nu 'klein rechts' genoemd 
wordt maar 3,6 %0 Bij de Kamerverkie
zingen 1981 kwamen de kleine partijen 
terugo Aan de linkerzijde behaalden PSP, 
CPN en PPR ieder drie zetels (tesamen 
goed voor 6,1 % ); aan de rechterzijde 
behield de SGP zijn 3 zetels en het GPV 
zijn ene zetel, terwijl de RPF 2 zetels be
haalde (tesamen goed voor 4,8 % )o Deze 
stijgende tendentie werd voortgezet in 
1982 0 Klein links kreeg 8 % (goed voor 
11 zetels in de T.Ko) en klein rechts 5,2 % 
(goed voor 7 zetels in de T.K.)o 

Wij behandelen deze linker- en rechter
flank van het Nederlandse politieke spec
trum - hun inhoudelijke polariteit ten 
spijt - in een paragraaf omdat ze - mede 
tengevolge van hun vergelijkbare positie 
ten opzichte van naastverwante grote par
tijen - een aantal analoge trekken verto
neno Wij zullen hieronder ingaan op: 

- de groeiende samenwerkingsvormen 
binnen beide flanken bij de Statenverkie
zingen, 

- de uitwisseling van kiezers met de grote 
partijen, vooral van klein links met de 
PvdA en van klein rechts met het CDA. 

De onder deze beide etiketten samenge
brachte kleine partijen ter rechter- en 
linkerzijde maken er overigens bezwaar 
tegen dat ze op deze beide hopen worden 
geworpeno Begrijpelijk omdat er inhou
delijke en historische verschillen zijn en 
men bij Kamerverkiezingen sterker de na
druk op de eigen identiteit legt. Niettemin 
vertonen ze in stemgedrag in de Tweede 
Kamer veel gelijkeniso Daar komt bij dat 
men bij de laatste Statenverkiezingen op 
beide flanken - teneinde geen stemmen 
verloren te Iaten gaan- op ongekend grote 
schaal met gezamenlijke en/of verbonden 
lijsten heeft gewerkt, hetgeen overigens 
een bont mozai'ek van per provincie ver-
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schillende samenwerkingsvormen oplever
de.8 
Wat klein rechts bctreft: in drie provincies 
kwamen SGP-RPF met een gezamenlijke 
lijst uit, in eveneens drie provincies pre
senteerden GPV-RPF zich aldus, terwijl 
zij in een provincie gedrieen optraden. 
Daar komt dan nog bij dat in drie ge
vallen de zojuist genoemde gezamenlijke 
lijsten op hun beurt verbonden waren met 
die van de derde partij, terwijl in drie 
weer andere provincies twee of drie van 
de partijen hun lijsten verbonden hadden. 
Anders gezegd: in slechts een provincie 
was er sprake van volstrekt zelfstandig 
optreden van de drie, terwijl in twee pro
vincies een van de drie volstrekt zelfstan
dig optrad. Hier is vergeleken met de Sta
tenverkiezingen van vier jaar geleden 
sprake van een aanzienlijke ontwikkeling. 
In 1978 schreef een onzer dat het nog on
zeker was of het verlies van het GPV al 
of niet tot samenwerking binnen 'klein 
rechts' zou leiden. Nu kan geconstateerd 
worden dat de concurrentie met het CDA 
en de opkomst van de RPF kennelijk een 
positief klimaat voor zakelijke samenwer
king tussen de kleine rechtse drie hebben 
geschapen. 

Ook wat klein links betreft is er sprake 
van toegenomen samenwerking: in drie 

provincies kwamen PSP-CPN met een ge
zamenlijke lijst uit, in twee provincies 
presenteerden PPR-PSP zich aldus, terwijl 
ze in een provincie gedrieen optraden. In 
zes provincies was sprake van een lijst
verbinding waarin ze alle drie deelnamen, 
en in een andere provincie was er een lijst
verbinding van twee hunner. Anders ge
zegd: in slechts een provincie was er spra
ke van een volstrekt zelfstandig optreden 
van de drie, terwijl in drie provincies een 
van de drie volstrekt zelfstandig optrad. 
Nog een andere vorm van samenwerking 
dient vermeld. In een provincie (Utrecht) 
kwamen PvdA-PPR met een lijst uit, in 
een andere werden deze twee lijsten ver
bonden, terwijl de PvdA in maar liefst 
zes provincies deelnam aan een lijstver
binding met verschillende figuraties van 
de drie linkse partijen. Helaas valt niet na 
te gaan in welke mate het zgn. Vredeling
effect (het niet-stemmen op de PvdA van
wege een lijstverbinding met de CPN) de 
PvdA parten heeft gespeeld. 

Een belangwekkende vraag is in hoeverre 
de verlies- en winstrekeningen van de 
grootste vier partijen be!nvloed zijn door 
het grensverkeer met klein links en klein 
rechts. Met behulp van onderstaande 
cijfers kunnen wij deze vraag beantwoor-

8 Een gezamenlijke lijst houdt in dat twee of meer partijen - met behoud van identiteit van 
eigen partij-organisatie - samen een lijst indienen, waa~op volgens een bepaalde overeenge
komen formule de afzonderlijke kandidatenlijsten ineen geschoven worden. De namen van de 
deelnemende partijen komen verbonden door een koppelteken op het stembiljet boven de ene 
lijst voor. Hoewel zij toen a! de naam CDA voerden was dit de constructie die ARP-CHU-KVP 
in 1977 volgden. 
Een /ijstverbinding houdt in dat de betreffende partijen met een afzonderlijke lijst uitkomen. 
De betekenis ervan is dat de stemmen die de ene partij 'over' heeft ten goede komen aan de 
andere, zodat deze een zetel meer kan verwerven en deze niet terecht komt bij een andere, 
minder verwante partij. Het feit van de lijstverbinding wordt d.m.v. een noot bij de desbetref
fende lijsten op het stembiljet vermeld. Deze relatie is minder hecht dan die van een ge
zamenlijke lijst. 
9 Oat betekent dat het (zeer) geringe grensverkeer tussen CDA en klein links, en van PvdA en 
0'66 enerzijds en klein rechts anderzijds niet is vermeld. Van belang zijn voorts nog de vol
gende gegevens: 
-Van degenen die in 1981 SGP stemden en in 1982 weer opkwamen stemde 97% op klein 
rechts. Voor het GPV was dit cijfer 96%. Voor het RPF luidde het 82,5 %. Van de voormalige 
RPF-stemmers stemde in 1982 8% CDA en 4,5% VVD. Kortom: op de rechterf/ank is er nog 
de meeste mobiliteit onder het RPF-electoraat. 
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den, waarbij slechts dat grensverkeer ver
meld is dat enige omvang vertoonde.9 

CDA 

PvdA 

D'66 

VVD 

winst van klein rechts 

verlies aan klein rechts 
Saldo: verlies van 

winst van klein links 

verlies a an klein links 

Saldo: verlies van 

winst van klein links 

verlies a an klein links 

Saldo: verlies van 

winst van klein links 
verlies aan klein links 
winst van klein rechts 

verlies aan klein rechts 

Sal do: winst van 

± 9.100 

± 33.600 
± 24.500 

± 46.200 
±125.300 
± 79.100 

± 9.100 

± 32.900 

± 23.800 

± 7.600 

± 5.500 

± 4.500 

± 3.200 

± 3.400 

De volgende conclusies liggen voor de 
hand. 
- Het CDA heeft wel wat stemmen ge
wonnen onder voormalige klein rechts 
stemmers (vnl. van de RPF), maar heeft 
per saldo iets meer dan een halve zetel 
verloren aan klein rechts. 
- De PvdA heeft een zetel te danken aan 
voormalige klein links stemmers, maar 
heeft tegelijkertijd bijna drie zetels aan 
deze partijen moeten afstaan. Per saldo 
heeft deze partij bijna twee zetels verloren 
aan klein links. 
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- D'66 verkeert ten aanzien van klein 
links in eenzelfde positie als het CDA ten 
aanzien van klein rechts. Weliswaar enige 
stemmers uit deze hoek verkregen, maar 
per saldo toch een halve zetel verlies aan 
klein links. 
- De VVD heeft kleine aantallen stem
mers gewonnen van en verloren aan zo
wel klein links als klein rechts. Zij kent 
slechts een gering grensverkeer met beide 
flanken en het kleine winstsaldo vormt 
slechts een zeer kleine bijdrage tot haar 
totale resultaat. 
In meer algemene zin kan vastgesteld 
worden dat de aanwezigheid van klein 
links en klein rechts wel enige invloed ge
had heeft op de verlies- en winstrekenin
gen van de vier grootste partijen. Maar 
de invloed verschilt per partij. De PvdA 
is het meest door het grensverkeer met 
haar flank getroffen: bijna twee zetels zijn 
daardoor verloren gegaan. De VVD is 
tijdens deze verkiezingen het minst ge
voelig gebleken te zijn voor het grensver
keer met de kleine partijen. Het CDA en 
D'66 heeft het elk een halve zetel gekost. 
Er is nog een derde gezichtspunt waar
onder klein links en klein rechts een zekere 
analogie vertonen, nl. hun relatief sterke 
positie onder de jongere stemmers. Dat 
komt echter aan de orde in de beide vol
gende paragrafen. 

De nieuwe kiezers 
De laatste categoric, die van belang is 
voor de verklaring van de verschuiving in 
krachtsverhoudingen tussen partijen, 
wordt gevormd door de nieuwe kiezers, 
degenen die in 1981 nog niet de kiesge
rechtigde leeftijd hadden bereikt. Van 

- Van degenen die in 1981 CPN stemden en in 1982 weer opkwamen stemde 86,5% op klein 
links (7,5% PvdA). Voor de PSP was dit cijfer 82,5% (6,5% PvdA). De PPR kende met 
68,5 % vee! minder 'trouwe' kiezers. Van de 1981 -stemmers van deze partij ging 17 % naar 
de PvdA (kan dit ten dele een vertekening zijn t.g.v. de lijst PvdA-PPR in Utrecht?) en 6,5% 
naar het CDA (in totaal gingen er 11.400 stemmen van klein links naar het CDA, en 14.000 
in de omgekeerde richting, hetgeen een positief saldo van ± 2600 stemmen voor klein links 
oplevert). Kortom, onder partijen op de linker/lank is de PPR die met het relatief meest vlot
tende kiezerscorps. Er is wat dit betreft enige gelijkenis met D'66. 
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Tabel 2: Aandeel van nienwe kiezers in bet electoraat van partijen vergeleken met 
bet aandeel van deze categorie in bet totale electoraat in %. 

1982 

Van aile kiezers 1,9% 

Van aile CDA-kiezers 1,4 

Van aile PvdA-kiezers 1,5 

Van aile VVD-kiezers 2,2 

Van alle D'66-kiezers 2,6 

Van aile 'klein links'-kiezers 3,5 

Van aile 'klein rechts' -kiezers 2,3 

1981 

6,8% 
-~- --

4,7 

5,8 

7,3 

11,3 

1978 

2,2% 

1,7 

2,1 

2,3 

3,9 

Bron: Intomart B.V. Onderzoeken 1982, 1981, 1978. 

deze categorie kwam 65 % ( ± 130.000 
personen) naar de stembus, hetgeen slechts 
enkele percenten minder is dan het lan
delijke opkomstpercentage (68 % ). Wij 
vatten in tabel 2 de lntomart-gegevens 
S"lmen over de zes relevante partijen en 
groepen van partijen met betrekking tot 
het aandeel van de nieuwe kiezers in hun 
electoraat. 

De tendenties die uit tabel 2 blijken wor
den bevestigd en gespecificeerd in tabel 3 
waarin- eveneens over de drie laatste ver
kiezingen - de aandelen van de partijen 

onder de nieuwe kiezers vergeleken wor
den met hun aandeel in het totale electo
raat bij deze drie verkiezingen. 

Uit deze tabellen kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden: 
- In alle drie de verkiezingen is het 
CDA duidelijk ondervertegenwoordigd 
en krijgt het een aandeel van gemiddeld 
10 % lager in deze categorie dan over
eenkomt met haar aandeel in de lande
lijke totaaluitslag. In 1982 was dit aandeel 
bijna een kwart van de nieuwe kiezers. 
Dat is meer dan in 1981. Maar minder 

Tabel 3: Aandeel van partijen onder de nieuwe kiezers vergeleken met hun aandeel 
in bet to tale electoraat in %. 

-- -

1982 1981 1978 
--- -~ -- --~ --- --- ---

nieuwe totaal nieuwe totaal nieuwe totaal 

kiezers kiezers kiezers 
-~-----------~ 

CDA 24,2 33,4 21,2 30,8 26,0 35,1 

PvdA 16,0 21,7 21,7 28,7 31,4 33,8 

VVD 25,3 22,2 19,4 17,5 18.9 17,0 

D'66 11,4 8,3 19,3 11,5 9,3 5,2 

'klein links' 14,8 8,0 

'klein rechts' 6,0 5,2 

Bron: Intomart B.V. Onderzoeken 1982, 1981, 1978. 
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dan bij de vergelijkbare Statenverkiezin
gen van 1978. 
- Sinds 1978 is bet PvdA-aandeel onder 
de nieuwe kiezers in aanzienlijke mate 
gedaald tot een dieptepunt van 16 % . 
Deze teruggang is relatief sterker dan die 
in de landelijke totaaluitslagen in de drie 
verkiezingen. Ter illustratie diene dat nog 
in 1981 PvdA en CDA een vrijwel gelijk 
aandeel van 21 % in deze categoric kre
gen! 
- Sinds 1978 is bet VVD-aandeel onder 
de nieuwe kiezers in aanzienlijke mate ge
stegen tot iets meer dan een kwart van de 
hele categoric, waarmee deze partij in 
1982 een punt boger scoort dan bet CDA. 
Deze vooruitgang is relatief sterker dan 
die in de landelijke totaaluitslagen in de 
drie verkiezingen. 
- In alle drie de verkiezingen is D'66 dui
delijk oververtegenwoordigd onder deze 
categoric, zij bet dat er in 1982 sprake 
is van een relatief geringere oververtegen
woordiging dan bij de twee voorgaande 
verkiezingen. Vergeleken met 1981 - toen 
VVD en D'66 een gelijk aandeel van meer 
dan 19 % hadden - is er een terugval 
naar bijna 11,5 % . 
- Klein links is in 1982 in zeer aanzien
lijke mate oververtegenwoordigd met een 
aandeel van 15 %, hetgeen ook al bij 
vorige verkiezingen het geval was. 
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- Klein rechts tenslotte is in 1982 eniger
mate oververtegenwoordigd, hetgeen ver
geleken met vorige verkiezingen een no
vum is. 

Meer in bet algemeen kan gesteld worden 
dat de verschuivingen in krachtsverhou
dingen tussen de grootste partijen slechts 
ten dele en in geringe mate (mede-)ver
klaard kunnen worden uit hun differen
tiele aandeel in de categoric nieuwe kie
zers. Dat hangt uiteraard voora1 samen 
met het geringe aandeel van deze categoric 
(1,9 %) in het hele stemmerscorps: de 
vorige verkiezingen waren slechts een jaar 
geleden. Maar ook kan gezegd worden 
dat het CDA zich stabiliseerde ondanks 
een ondervertegenwoordiging onder de 
jongere leeftijdscategorieen. Daarentegen 
vinden het doorgaande verlies van de 
PvdA, de spectaculaire winst van de 
VVD, en de breuk in de opgaande trend 
van D'66 wel degelijk hun parallel in de 
categoric der jonge kiezers. 

Leeftijd en politieke keuze 
In aansluiting op bovenstaande gegevens 
over de specifieke categoric van de nieuwe 
kiezers kan gevraagd worden hoe de ver
schillende leeftijdscategorieen stemden. 
In tabel 4 is de leeftijdsverdeling van de 
stemmers per partij weergegeven: 

Tabel 4: Leeftijdsverdeling per partij in procenten. 

18-24 j. 25-34 j. 35-49 j. 50-64 j. 65 j. en Totaal 
ouder 

---

CDA 11,6 15,1 26,6 25,3 21,4 100 

PvdA 13,5 23,0 23,4 23,3 16,8 100 

VVD 17,1 20,6 29,3 21,0 11,9 100 

0'66 25,7 32,0 24,4 11,9 6,0 100 

klein links 31,5 36,8 16,9 10,5 4,3 100 

klein rechts 17,6 21,5 19,1 22,5 19,4 100 

totaal 16,6 21,9 25,1 21,2 15,2 100 

Bron: Intomart B.V. 24 maart 1982. 
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Uit een vergelijking van de Intomart
cijfers voor 1978 (die hier eenvoudigheids
halve niet in de tabel vermeld zijn) en 
voor 1982 vallen de volgende conclusies 
te trekken: 
- Klein links is in beide verkiezingen in 
zeer sterke mate oververtegenwoordigd in 
de leeftijdscategorieen tot 35 jaar. In de 
categorieen vanaf 35 jaar is men in 
navenante mate ondervertegenwoordigd. 
- D'66 is nog steeds in aanzienlijke mate 
oververtegenwoordigd onder de leeftijds
categorieen tot 35 jaar. Het heeft- anders 
dan in 1978 - een vrijwel evenredig aan
deel in de leeftijdscategorie 35-49 jaar en 
is aanzienlijk ondervertegenwoordigd 
vanaf de 50-jarigen. 
- Kende de PvdA vier jaar geleden een 
leeftijdsopbouw die een sterke overeen
komst vertoonde met die van aile stem
mers, thans is er- evenals in 1981 - spra
ke van een duidelijk lager aandeel onder 
de categorie 18-24 jaar, hetgeen aansluit 
bij de gegevens over de nieuwe kiezers. 
- Kende de VVD vier jaar geleden een 
leeftijdsopbouw die een sterke overeen
komst vertoonde met die van aile stem
mers, nu is er sprake van een oververte
genwoordiging in de leeftijdscategorie 
35-49 en een sterke ondervertegenwoor
diging bij de 65-plussers. 
- Waren SGP en GPV in 1978 in de leef
tijdscategorieen onder de 50 jaar onder
vertegenwoordigd, nu vertoont klein 
rechts een leeftijdsopbouw die overeen
komst vertoont met die van aile stemmers, 
zij het dat de categorie 35-49 onderver
tegenwoordigd is en die der 65-plussers 
oververtegenwoordigd. Er zijn aanwijzin
gen dat de meer evenredige vertegenwoor
diging bij de categorieen beneden de 35 
jaar te danken is aan de inbreng van de 
RPF in het totaakijfer. 
- Het CDA vertoont nog steeds hetzelfde 
beeld als in 1978: een aanzienlijke onder
vertegenwoordiging in de categorie onder 
de 35 jaar en een duidelijke vertegenwoor
diging boven de 50 jaar. 
Wanneer wij de gegevens van de beide 
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'jonge' categorieen specificeren dan blijkt 
het aandeel van het CDA in de categorie 
18-24 iets beter, maar dat in de categorie 
25-34 iets slechter uit te komen. Echter: 
Zowel in 1978 als in 1982 stemde van 
beide categorieen slechts gemiddeld 23 % 
op het CDA tegen een gemiddelde van 
34 % in het totale stemmerscorps. 

Het CDA en de jeugd 
Uit het bovenstaande blijkt dat de leef
tijdsopbouw van de CDA-stemmers het
zelfde ongunstige beeld vertoont als bij 
beide vorige verkiezingen: een duidelijke 
ondertegenwoordiging onder de nieuwe 
kiezers en de categorie tot 35 jaar en een 
duidelijke oververtegenwoordiging hoven 
de 50 jaar. In dit verband geldt onverkort 
hetgeen door een onzer naar aanleiding 
van de analyse van de Statenverkiezingen 
1978 werd opgemerkt: voor de toekomst 
van het CDA is dit geen goed voorteken. 
Het betekent immers- onder aanname van 
een gelijk stemgedrag voor betrokkenen 
in de toekomst - op langere termijn een 
sluipende reductie tot plm. 25 % van het 
electoraat. Wel is het zo dat: 
- uit het Jntomart-onderzoek onder niet
stemmers blijkt dat deze oververtegen
woordigd waren in de leeftijdscategorieen 
onder de 50 jaar en ondervertegenwoor
digd in die van boven de 50 jaar, en dat 
- in de toekomst de jongste generaties in 
omvang zullen afnemen ten gevolge van 
de effecten van het sinds 1965 afgenomen 
geboortecijfer. 
Maar deze overwegingen bieden slechts 
een schrale troost. lmmers: 
- de huidige leeftijdscategorieen van 
18-34 jaar omvatten nog altijd 38,5 % 
der bevolking en 'schuiven' door, terwijl 
de oudere generaties 'afkalven', en 
- een mogelijke vergrijzing van het CDA, 
die relatief sterker zal zijn dan die van de 
totale bevolking, is kwalitatief geen goede 
zaak. 
In dit verband is ook van belang dat in 
het Jntomart-onderzoek onder niet-stem
mers bleek, dat onder degenen die vorig 
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jaar CDA stcmden, en nu thuisbleven, de 
leeftijdscategorie van 35-49 jaar overver
tegenwoordigd was. 
De vraag moet gesteld of het CDA niet 
te weinig contact heeft met de gedachten
en gevoelswereld van jeugdige en jonge 
mensen. Waarom dit zo is, is niet altijd 
duidelijk. Zoals in vele gevailen is er niet 
cen bevredigende variabele te construeren 
die deze communicatiestoornis kan ver
klaren. J eugdigen vormen nu eenmaal 
geen homogene categoric. Er zijn ver
schiilende groepen jeugdigen met verschil
lende verlangens en verschillende bele
vingswerelden. Wat voor de ene groep 
geldt, gaat niet op voor de andere groep. 
Een onzer heeft in 1978 in dit verband 
gewezen op processen van deconfessiona
lisering en reconfessionalisering. 'In het 
ene geval zal de behoefte aan een partij 
als het CDA geringer worden en in het 
andere geval zal een partij als het CDA 
al gauw tekort schieten in het Iicht van 
de vaak zeer hoog gestelde idealen.' 
Bremmer heeft in het door ons reeds aan
gehaalde artikel in Bestuursforum (okt. 
1981) een aantal aanknopingspunten ge
formuleerd voor een profilering van het 
CDA in een richting die jeugdige en oude
re kiezers kunnen herkennen. Wij verwij
zen daarnaar. Met zijn ons inziens aan
knopingspunten die ten doel hebben dui
dclijk te maken dat het CDA een perspec
tief voor ogen heeft dat enerzijds hand
vatten biedt voor kritiek op onze huidige 
samenleving en anderzijds- nag veel be
Jangrijker - bakens uitzet voor toekom
stige ontwikkelingen. Want, als er iets is 
dat jeugdige kiezers aanspreekt en als er 
iets is waar jeugdige kiezers recht op heb
ben, dan is dat geloof in de zinvolheid 
van het bestaan. 

Andere kenmerken 
Helaas geeft het Intomart-onderzoek- an
ders dan in 1978 - geen gegevens over 
kerkelijke gezindte. Naar het motief daar
van kan men slechts gissen: een in dit ver-
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band misplaatste uitleg van het begrip 
privacy of de evenzeer onjuiste veronder
stelling dat het geen belangrijke factor in 
het kiezersgedrag meer vormt? Uit we
tenschappelijk oogpunt is het in ieder ge
val te betreuren, al was het aileen maar 
omdat de laatstgenoemde verondersteiling 
slechts met behulp van herhaling van een 
vraag over dit kenmerk aannemelijk te 
maken zou zijn. Nu moeten wij volstaan 
met te verwijzen naar het artikel van een 
onzer over de Statenverkiezingen 1 978, 
toen Intomart deze vraag nog wei stelde. 
Anders dan in 1978 werd er wel gevraagd 
naar het geslacht. Daaruit blijkt dat in het 
stemmerscorps van CDA en 'klein rechts' 
de vrouwelijke kunne oververtegenwoor
digd is met in beide gevailen meer dan 
54,5 % en in dat van de VVD de manne
lijke kunne met iets meer dan 52,5 %. 
Bij PvdA, D'66 en klein links zijn beide 
sexen vrijwel in evenwicht. Dit moet uiter
aard bezien worden tegen de achtergrond 
van het feit dat 49 % van het kiezerscorps 
uit mannen en 51 % uit vrouwen bestaat. 

Evaluatie 
Overheersten in het bovenstaande feite
lijke gevolgtrekkingen, hieronder volgen 
een aantal meer evaluatieve interpretaties 
van de gepresenteerde gegevens. Ailereerst 
met betrekking tot winst en verlies van de 
zes besproken (groepen van) partijen, ver
geleken met de twee vorige verkiezingen. 
Zulks met het oog op de betekenis van de 
daaruit blijkende verschuivingen voor de 
krachtsverhoudingen tussen de partijen. 
- Een vergelijking met de Statenverkie
zingen 1978 is uiteraard van belang, om
dat niet aileen de omvang en samenstel
ling van de statenfracties door verlies of 
winst ten opzichte daarvan bepaald wor
den, maar ook de coalitiemogelijkheden 
en de coilegevorming. Welnu, vergeleken 
met de Statenverkiezingen 1978, gingen 
VVD (van 17 tot 22 % ), D'66 (van 5 tot 
8 % ), klein links (van 4,5 tot 8 %) en 
klein rechts (van 3,5 tot 5 %) aanzienlijk 
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vooruit; Iiep het CDA in bescheiden mate 
(van 35 tot 33,5 %) terug; en verloor de 
PvdA (van 34 tot 22 %) enorm. Dat alles 
bij een 11 % Iagere opkomst in 1982. 
- Een vergelijking met de Kamerverkie
zingen 1981 is eveneens legitiem, omdat er 
sprake is van een mogelijkheid de huidige 
positie van de partijen in het nationaie 
politieke krachtenveld te peilen. Boven
dien kan deze uitslag leiden tot moeilijk 
voorspelbare (in)directe gevolgen voor 
de landelijke coaiitievorming. 
Welnu, vergeleken met de Kamerverkie
zingen 1981 won de VVD (van 17 naar 
22 %) aanzienlijk; boekten klein links 
(van 6 naar 8 % ), CDA (van 31 naar 
33,5 %) en klein rechts (van 4,8 naar 
5,2 %) een bescheiden winst; verloor D'66 
(van 11 naar 8 %) aanzienlijk en de 
PvdA (van 28 tot 22 %) enorm. Dat ailes 
bij een ongeveer 20 % lagere opkomst in 
1982. 

Een zeer opvailende trek is de abnormaal 
Iage opkomst, die 10% onder de verwach
ting lag, vergeleken met de vorige Staten
verkiezingen. Vergeleken met 1981 brach
ten meer dan 1.790.000 kiezers (20 %) 
minder hun stem uit. Wat is het verband 
tussen deze lagere opkomst en de ver
schuiving in krachtsverhoudingen sinds 
1981 tussen met name de vier grootste 
partijen? 
- Indien de 20 % kiezers die sinds 1981 
niet gestemd zouden hebben op even
redige wijze over aile partijen verdeeld 
zouden zijn, dan zou iedere partij oak 
ongeveer 20 % minder stemmen gekregen 
moeten hebben. Tenminste, wanneer we 
ervan uitgaan dat de aantallen nieuwe en 
overleden kiezers sinds 1981 geen zeer 
omvangrijke categorieen vormen, en bij 
aanname van een stemgedrag van de wel
stemmers in 1982 dat zou leiden tot een
zelfde uitslag als in 1981. De werkeiijk
heid is anders. Een globaie berekening 
Ieert dat, vergeieken met 1981, D'66 40 % 
minder stemmen kreeg, de PvdA 39 % 
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minder stemmen, het CDA 14% minder 
stemmen, terwiji de VVD 1,5 % meer 
stemmen vergaarde. De veronderstelling, 
dat een niet onaanzieniijk deei van dit 
extra verlies van PvdA en D'66 te vcrkia
ren is uit het in meerdere mate thuis 
blijven van PvdA en D'66 kiezers, Jigt 
voor de hand. 
- V oar deze laatste conclusie zijn 66k 
andere argumenten. Bij de lntomart
enquete onder niet-stemmers noemde van 
de ondervraagden die in 1981 wei stem
den 36 % de PvdA als de door hen toen 
gekozen partij, en 17 % D'66; VVD en 
CDA scoorden beide 16%. Uit kranten
berichten over een onderzoek van drs. M. 
de Hondt onder 1200 Nederlanders bleek 
dat 'van degenen die vorig jaar D'66 stem
den nu 34 % thuis bleef. Bij de PvdA was 
dit 26%, bij de VVD 13 % en het CDA 
10%' (NRC-Handelsblad 27-3-82). De 
hierboven genoemde cijfers komen uit ver
schillende onderzoekingen met verschii
iende vraagsteilingen en komen tot onder
scheiden percentages voor de diverse par
tijen. Ze wijzen echter aile in de richting 
dat de potentiele aanhang van PvdA en 
D'66, vergeleken met 1981, in aanzienlijk 
grotere mate is thuis gebieven dan die van 
CDA en VVD. We hebben echter ai vast
gesteld dat behalve de thuisblijvers oak de 
wei-stemmers de verschuivingen tussen 
de partijen belnvioed hebben. 

W at is er te zeggen over de mate waarin 
de diverse categorieen kiezers (thuisblij
vers, wisselaars, nieuwe kiezers) de ver
schuivingen tussen de grootste partijen 
veroorzaakt hebben, vergeleken met 
1981? 
- Een eerste aanwijzing voor het ant
woord op deze vraag voigt uit de eerder 
weergegeven reconstructie van de uitsiag 
1982 bij een aangenomen even hoge op
komst ais in 19 81. Ais wij ervan uit zou
den gaan dat de niet-stemmers in 1982 
gestemd zouden hebben op de partij die 
zij in 1981 wei kozen- een zeer aanvecht-

Cl 

b; 
st 
Z< 

'v 

'v 

sl 

0 

v 
tl 
a 

\ 
p 

z 
v 

1 

s 

s 
1 



CHRiSTEN-DEMOCRATIE 

bare veronderstelling, maar wel de gun
stigste voor de verliezers van 1982- dan 
zou, gerekend in fictieve Kamerzetels 
• de PvdA gcen 10 maar ongeveer 5 zetels 
'verloren' hebben, 
• D'66 geen 5, maar ongeveer 2,5 zetels 
'verloren' hebben, 
• het CDA geen 4 zetels 'gewonnen', maar 
cr misschien I 'verloren' hebben, 
• de VVD geen 8 zetcls, maar misschien 
slechts 7 zetcls 't;;-ewonnen' hebben. 

- Deze globale en fictieve cijfers verleiden 
ons tot de volgende hypothesen: 
• ongeveer de hclft van het 'zetelverlies' 
van PvdA en 0'66 is veroorzaakt door 
thuisblijvers, de andere helft door verlies 
aan andere partijen, 
• een groot deel van de 'zetelwinst' van de 
VVD is veroorzaakt door winst op andere 
partijen, 
• de 'zctelwinst' van het CDA is veroor
zaakt door het relatief meer thuisblijven 
van de potentiCle aanhang van andere 
partijen. 
- Deze hypothesen zullen nu geconfron
teerd worden met gegevens die ontleend 
zijn aan de eerdere beschouwingen in dit 
artikel over drie categorieen wel-stemmers: 
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• de saldi van elk der vier partijen voor 
het grensverkeer met de andere drie ver
geleken met 1981, berekend in fictieve 
Kamerzetels (1), 
• de saldi van elk der vier partijen voor 
het grensverkeer met de relevante flanken 
ter linker en/ of rechierzijde vergeleken 
met 1981, berekend in fictieve Kamer
zetels (II), 
• een aanduiding van het relatieve aan
deel, vergeleken met 19 81, onder de cate
goric der nieuwe kiezers. Gezien de in dit 
geval geringe absolute omvang van deze 
categoric is pro memorie volstaan met het 
aangeven van een richting met behulp van 
tekens ( + is een vergroot, ± een onge
veer gelijk, - een verminderd aandeel 
vergeleken met 1981). Deze gegevens vor
men de basis van de berekening in tabel5. 
Wanneer wij vervolgens de beide saldi 
voor onderling grensverkeer van de groot
ste vier en van deze met klein links en/ of 
klein rechts optellen - en de nieuwe kie
ziers buiten beschouwing Iaten- dan krij
gen wij de winst- en verliesrekening van 
deze vier partijen, zoals deze resulteert 
uit het stemgedrag van de wel opgeko
men kiezers, vergeleken met 1981 en in 
fictieve zetels (III). Als wij dan tenslotte 

Tabel 5: Vergelijking 1982-1981 van winst en verlies grootste partijen op basis van 
stemgedrag opgekomen kiezers en in termen van verdeling Kamerzetels 1982 
(in fictieve zetels). 

saldo grensverkeer grootste vier (I) 

saldo grensverkecr met klein 
links/rechts (II) 

nieuwe kiezers (p.m.) 

winst/verlies op basis van stemgedrag 
opgekomen kiezers (I + II) 

CDA 

-0,5 

-0,5 

± 

in fictieve zetels (Ill) -1 

winst/verlies in termen van verdeling 
Kamerzetels 1982 (IV) +4 

te verklaren verschil tussen III en IV 5 
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PvdA 

2 

-2 

-4 

-10 

6 

VVD 

+4 

± 

+ 

+4 

+8 

4 

D'66 

-1,75 

-0,5 
± 

-2,25 

-5 

2,75 
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deze cijfers confronteren met de winst- en 
verliesrekening der vier partijen, zoals 
deze tot uiting komen in de gesimuleerde 
verdeling van Kamerzetels op basis van 
de uitslag van 1982, vergeleken met die 
van 1981, dan resteren er per partij een 
aantal zetels ,verlies' of 'winst', die kenne
lijk niet verklaard kunnen worden uit 
grensverkeer met andere partijen. Het 
blijkt namelijk dat 
- slechts ongeveer de helft van het 'zete1-
verlies' van zowel PvdA als D'66 te wijten 
is aan de negatieve saldi met de beide 
andere grate partijen en klein links; 
- het CDA een zetel verloren zou hebben 
door haar negatieve saldi met VVD en 
klein rechts, zodat maar liefst 5 zetels 
'winst' verklaard moeten worden uit an
dere bran; 
- van de VVD-'winst' van 8 zetels er 4 
verklaard worden uit de positieve saldi 
met de andere drie grate partijen, zodat 
ook hier een viertal zetels 'winst' niet uit 
het grensverkeer verklaard kunnen wor
den. 
De conclusie kan zijn - met aile voorbe
houd vanwege de globaliteit der bereke
ningen - dat via een tweetal verschillende 
wegen aangegeven is wat de invloed is 
geweest van de differentiele opkomst van 
de potentiele aanhang der diverse partijen 
op hun onderlinge krachtsverhoudingen. 
Slechts met betrekking tot de VVD is er 
sprake van een verschil tussen beide bere
keningen, dat waarschijnlijk verklaard kan 
worden uit haar zeer sterke positie op 
alle punten, vergeleken met de andere 
partijen. 

Tenslotte enkele conclusies met betrek
king tot de feitelijke posities van de ver
schillende ( groepen van) partijen. 

De VVD is, vergeleken met de beide 
vorige verkiezingen, op vrijwel alle pun
ten in absolute en relatieve zin zeer sterk 
uit de stembus gekomen (van 17 tot 
22% ). Dit beeld houdt grotendeels stand 
ook als er een hogere opkomst geweest 
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zou zijn (21 % ). Enkele feiten: relatief 
weinig thuisblijvers (13-16 % ), het hoog
ste percentage trouwe kiezers (93 % ), een 
positief saldo van 4 fictieve zetels 'winst' 
op de andere drie grootste partijen, als 
enige een miniem positief saldo met klein 
links en rechts, een aandeel van 25 % 
onder de nieuwe kiezers, en een zeer even
wichtige, soms boven-proportionele ver
tegenwoordiging in a11e leeftijdscatego
rieen, be halve in die van 65 +. 
- Het CDA heeft plus- en minpunten: 
het is vergeleken met de vorige Statenver
kiezingen achteruit, maar met de meer 
recente Kamerverkiezingen in relatieve zin 
vooruit gegaan (van 35 via 31 naar 
33,5 % ). Bij een hogere opkomst zou er 
echter ook ten opzichte van 1981 sprake 
zijn van een gering verlies (30 % ). Enkele 
feiten: relatief weinig thuisblijvers (10-
16 % ), een hoog percentage trouwe kie
zers (88 % ), een saldo van een halve 
fictieve zetel verlies aan de drie andere 
grate partijen (de winst op PvdA/D'66 
werd enigszins overtroffen door het ver
lies aan de VVD) en van een halve zetel 
aan klein rechts, een gelijkblijvend maar 
1 0 % te laag aandeel onder de nieuwe 
kiezers en de beneden 35-jarigen (23-24%) 
en een oververtegenwoordiging onder de 
50+ -ca tegorieen. 
- D'66 heeft min- en pluspunten: het is 
vergeleken met de vorige Statenverkie
zingen vooruitgegaan, maar met de meer 
recente Kamerverkiezingen achteruitge
gaan (van 5 via 11 naar 8 % ). Bij een 
hogere opkomst zou dit slechts ten dele 
voorkomen zijn (10,5 % ). Enkele feiten: 
zeer veel thuisblijvers (17-34 % ), een rela
tief laag percentage trouwe kiezers (64% ), 
een negatief saldo van bijna 2 fictieve 
zetels verlies aan VVD en CDA en voor 
0,5 zetel aan klein links, een nog groat 
maar teruggelopen aandeel onder de nieu
we kiezers (11 ,5 % ), een aanzienlijke over
vertegenwoordiging onder de 35 jaar en 
een dito ondervertegenwoordiging boven 
de 50 jaar. 
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- De PvdA is vergeleken met beide voor
gaande verkiezingen bergafwaarts gegaan 
(van 34 via 28 naar 22 % ). Bij een hogere 
opkomst zou dit slechts ten dele voorko
men zijn (25 % ). Enkele feiten: zeer veel 
thuisblijvers (26-36 % ), een relatief laag 
percentage trouwe kiezers (77 % ), een 
negatief saldo van 2 zetels verlies naar 
CDA en VVD (en in geringe mate D'66) 
en van 2 zetels verlies naar klein links, 
een sterk gedaald aandeel van 16 % on
der de nieuwe kiezers en onder de leef
tijdsgroep tot 24 jaar, met een proportio
nele vertegenwoordiging in de andere 
categorieen. 
- Met betrekking tot klein rechts en klein 
links zij verwezen naar de afzonderlijke 
gegevens in dit artikel. Beide groeperingen 
hebben vooral geprofiteerd van de goede 
opkomst en de trouw van de eigen aan
hang (zie noot 9), zij het dat 'klein links' 
een positief saldo van 2,5 fictieve zetels 
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had op PvdA en D'66 en 'klein rechts' 
van 0,5 fictieve zetel op het CDA. Klein 
links handhaafde zijn hoge aandeel in de 
jongere leeftijdscategorieen en klein rechts 
vertoonde, vergeleken met vroeger, een 
meer evenredig beeld in de meeste leef
tijdsgroepen. 
De opiniepeilingen sinds 24 maart 1982 
Iaten een versterking zien van de boven
staande trends: voortgaand verlies voor 
PvdA en D'66, alsmede verdere winst 
voor CDA en VVD. Uiteraard is het zeer 
belangwekkend hoe een en ander zich in 
de Gemeenteraadsverkiezingen van 2 juni 
a.s. zal vertalen. Maar er is nog iets an
ders: dit artikel werd afgesloten op de 
avond van 11 mei 1982, d.w.z. op de voor
avond van een dreigende kabinetscrisis. 
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De arbeidsmarkt voor 
deerden van het hoger 

afgestu
onderwijs 

De feiten 
Eind februari 1982 waren er 7.891 academici als werkloos bij de arbeidsbureaus 
geregistreerd, 5.769 mannen en 2.122 vrouwen 1 • Vergeleken met eind 1979 2 be
tekende dit een stijging met 3.100 werkloze academici. 
7.891 Werkloze academici is een hoog aantal. Dat wordt duidelijk als men weet dat 
er in het cursusjaar 1979/80 10.832 personen voor hun afsluitend academisch 

examen slaagden s. 

Uit de gegeven getallen mag men overi
gens niet concluderen dat ongeveer 80 % 
van ooze afgestudeerde academici niet 
aan de slag komen. De volgende cijfers 
demonstreren dat. Zoals gezegd, nam het 
aantal werkloze academici de laatste twee 
jaar met 3.100 toe. In dezelfde periode 
studeerden er, naar schatting, ruim 20.000 
af. Hoewel, om verschillende redenen, het 
aantal afgestudeerden die een baan zoch
ten, lager is geweest dan 20.000, mag toch 
wel de conclusie worden getrokken dat de 

arbeidsmarkt het grootste deel van deze 
produktie heeft opgenomen. 
Maakt bet, voor de kans op werkloosheid, 
verschil uit welke universitaire studie
richting men heeft gevolgd? Tabel 1 geeft 
een indruk van deze kansen. 
Juristen en economen komen het gemak
kelijkst aan de slag. Dat komt waarschijn
lijk omdat zij zowel voor functies bij de 
overheid en gesubsidieerde instellingen als 
bij het bedrijfsleven, industrie zowel als 
commerciele dienstverlening, in aanmer-

1 Gegevens verkregen van het Ministerie van Sociale Zaken, Centraal Bureau Arbeidsvoor

ziening Academici. 
2 Raad voor de Arbeidsmarkt. Arbeidsmarktverkenning 1981, Sociaal Economische Raad, 
Publicatie nr. 5, 11 maart 1981, blz. 40, tabel 27. 

a CBS-Mededelingen, no. 7748, augustus 1981. 
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Tabel I. Het aantal werkloze academici, naar geslacht en studierichting, die eind 
februari 1982 bij de arbeidsbureaus waren geregistreerd, alsmede het percentage 
dat zij vormen van de overeenkomstige groep afgestudeerden in het cursusjaar 

1979/80. 

Studierichting Werkloze Academici 

Totaal Mannen Vrouwen 
----

---- - ----

Rechtsgeleerdheid 584- 42% 437- 44% 147- 38% 

Economische wetenschappen 316- 43% 288- 41% 28- 122% 

Sociologie/Culturele Anthropologie 542- 132% 382- 133% 160- 130% 

Psychologie 1.017- 137% 630- 141% 387- 130% 

Ped. en Andrag. wetenschappen 556- 83% 210- 80% 346- 85% 

Technische wetenschappen 881 - 72% 834- 71% 47- 127% 

Medicijnen (arts) 693- 44% 515- 45% 178- 42% 

Tandheelkunde (tandarts) 29- 8% 16- 5% 13 - 34% 

Diergeneeskunde (dierenarts) 71 - 63% 48- 55% 23- 88% 

Farmacie (apotheker) 37- 35% 17- 22% 20- 65% 

Scheikunde 262- 106% 233- 108% 29- 91% 

Natuurkunde 104- 67% 100- 67% 4- 80% 

Wiskunde (drs. + ir.) 108- 45% 105- 47% 3 - 16% 

Geologie c.a. 68- 103% 59- 95% 9-225% 

Biologie (drs. + Wag.ir.) 548- 115% 394- 114% 154- 118% 

Landbouwwetenschappen 348- 101% 274- 101% 74- 100% 

Soc. geografie/planologie 218- 73% 169- 71% 49- 80% 

Bedrijfskunde (drs. + ir.) 30- 32% 26- 28% 4-400% 

Politicologie 102- 107% 99- 113% 3 - 43% 

Taalwetenschappen 468- 73% 256- 84% 212- 63% 

Kunstgeschiedenis/ archeologie 148-302% 77-405% 71-237% 

Geschiedenis 272- 102% 200- 102% 72- 104% 

Theologie (drs.) 101 - 120% 89- 125% 12- 92% 

Overige 388 311 77 
----- ----

Aile studierichtingen 7.891 5.769 2.122 
- -- - -----

king komen. De werkgelegenheidsmarkt 
voor deze afgestudeerden is - mede door 
tradities - groat en gevarieerd. 

Ret aantal nieuwe artsenplaatsen zal niet 
snel toenemen, het aantal nieuwe artsen 
daarentegen wei. 

Ook apothekers, tandartsen, artsen en -
iets minder- dierenartsen lijken catego
rieen academici met iets betere kansen. 
Hun kansen, om te beginnen die van art
sen, zullen evenwel snel s1echter worden. 
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Erg ongunstig zijn op dit moment reeds 
de kansen voor al die academici wier 
salaris over het algemeen betaald moet 
worden uit de collectieve middelen: socio
logen, psychologen, pedagogen, sociaal-
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Tabel2. Werkloze afgestudeerden, naar geslacht en soort hogere beroepsopleiding, 
per 10 november 1981. 

- ·------------ ---------·- -----

Soort opleiding 

Laboratoriumonderwijs 
Agrarisch onderwijs 
Technisch onderwijs 
Nautisch onderwijs 
Economisch onderwijs 
Huish. en nijverheidsonderwijs 

Gezondheidszorg 
Sociaal-pedag. onderwijs 
Kunstonderwijs 
Pedag. academies 
Nieuwe lerarenopl. 
Overige opl. voor onderwijsgevenden 

Overige 

TOTAAL 

Aantal Werklozen 
Totaal Mannen Vrouwen 

1.180 
571 

3.296 
583 

1.058 
59 

1.335 
4.578 
2.195 
9.712 
1.067 
3.803 

139 

29.761 

754 
507 

3.213 
576 
921 

11 

378 
1.788 
1.319 
3.755 

553 
1.580 

94 

15.601 

426 
64 
83 
7 

137 
48 

957 
2.790 

876 
5.957 

514 
2.222 

45 

14.160 

waarvan 
schoolver

laters 

560 
225 

899 
71 

401 
29 

735 
2.009 

725 
3.451 

497 

733 
30 

10.536 
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geografen, po1iticologen, taalkundigen en 
(kunst)historici. Onmiddellijk moet daar
aan worden toegevoegd dat ingenieurs, 
wiskundigen, scheikundigen, natuurkun
digen en biologen er ook niet zo goed voor 
staan. 

Hoe ziet de werkgelegenheidsmarkt er uit 
voor de afgestudeerden van het hoger be
roepsonderwijs? Niet beter, eerder slech
ter dan voor de academici. 
Bind 1979 waren 16.700 afgestudeerden 
van het h.b.o. als werkloos geregistreerd 4 • 

Dat aantal was per 10 november 1981 
opgelopen tot bijna 30.000, meer dan er 
jaarlijks afstuderen (25.000 in 1978). 
Rond een derde van deze bijna 30.000 

4 Zie voetnoot 2. 

werklozen waren schoolverlaters. 
In het h.b.o. treft men vrij hoge werkloos
heidskansen aan voor de afgestudeerden 
van vrijwel aile studierinchtingen. Het 
aantal werklozen overtrof of evenaarde 
het jaarlijks aantal afgestudeerden (van 
1978) in alle h.b.o.-opleidingen, behalve in 
die van het huishoud- en nijverheidsonder
wijs en in de para-medische opleidingen 5. 

Ook in de laatste soort opleidingen zal 
het aantal werklozen, naar verwachting, 
echter snel toenemen. 
In tabel 2 zijn de gegevens over de werk
loze h.b.o.-afgestudeerden naar soorten 
onderwijs samengevat. Overigens zij hier
bij opgemerkt dat tot nu toe de markt 
ook h.b.o.-afgestudeerden nog groten-

5 Het aantal geslaagden van 1978 wordt vermeld in het Statistisch Zakboek 1980 van het CBS. 
De gegevens over de werkloosheid per 10 november 1981 zijn ontleend aan het HBO-Journaal, 
26 januari 1982. Zij werden verkregen van het Ministerie van Sociale Zaken. 
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deels heeft weten op te nemen: een stijging 
van 13.000 werklozen bij rond de 50.000 
afgestudeerden. 

Verwachtingen voor de toekomst 
Ook al zou de economische groei van de 
jaren zestig en begin zeventig zich hebben 
voortgezet, dan zou de werkgelegenheids
markt voor de afgestudeerden van het 
boger onderwijs zich tach aanmerkelijk 
hebben verslechterd, en wei door demo
grafische factoren. Dat geldt voor Neder
land zowel als voor andere Westerse Ian
den 6 . 

Toen op het einde van de jaren vijftig een 
ongewoon sterke economische groei be
gan, was bet bestand aan boger opgeleiden 
nog klein. In 1960 was bet aandeel van de 
academici in de beroepsbevolking slechts 
1 ,4 %, in 1971 was bet nog slechts 2 % 
(volkstellinggegevens). Vooral in bet on
derwijs vonden deze academici een werk
kring. Werkten in 1960 nog slechts 16% 
in deze sector, in 1971 was dit 26,5 %. 
Door de na-oorlogse baby-boom en de 
democratisering bood vooral bet onderwijs 
nieuwe arbeidsplaatsen. Voor de afgestu
deerden van het boger beroepsonderwijs 
was de onderwijssector nog belangrijker. 
In 1971 werkte 43 % van hen in deze 
sector 7 . Academici en andere hoger op
geleiden kwamen in meerderheid terecht 
bij de overheid en de gesubsidieerde 
dienstensector. 
Was het bestand aan boger opgeleiden in 
het begin klein, de uitbreiding ervan vroeg 
oak vee! tijd. De gemiddelde studieduur 
van academici bedroeg 71/2 jaar. Omdat 
de grote sprang in het aantal eerste-jaars
studenten van het wetenschappelijk onder
wijs pas in 1964/65 plaatsvond, betekende 
deze lange studieduur dat de grote uit-

breiding van bet bestand aan academici 
eerst na 1971 plaatsvond. 
V oor jongeren is met name ook van be
lang hoe hun Ieeftijdsgroep naar oplei
dingsniveau is samengesteld. lmmers, zij 
vormen elkaars directe concurrenten op de 
werkgelegenheidsmarkt. In 1978 vormden 
mannen met een diploma van het weten
schappelijk onderwijs of van het boger be
roepsonderwijs 15 % van al degenen die 
het dagonderwijs verlieten, de vrouwen 
11 %. In 1965 was dit 9 % respectievelijk 
4% s. 

De werkgelegenheidsvooruitzichten van 
boger opgeleiden worden door de volgende 
factoren bepaald. 
1. Het bestand groeit snel doordat 
a. de effecten van de grotere deelneming 
aan het boger onderwijs, die in de jaren 
zestig begon, volop merkbaar worden op 
de arbeidsmarkt, 
b. de studenten en afgestudeerden nog 
steeds tot omvangrijke geboortejaargangen 
behoren, 
c. meer dan vroeger vrouwen betaalde 
arbeid blijven verrichten, met name de 
vrouwen die hoger onderwijs hebben ge
volgd en 
d. er weinig arbeidsplaatsen vrij komen 
door sterfte of pensionering (de boger op
geleiden behoren hoofdzakelijk tot de 
groep van 25-50-jarigen). 
2. Het aantal arbeidsplaatsen voor hoger 
opgeleiden breidt zich niet snel uit, in 
sommige sectoren zal bet zelfs afnemen. 
Dat laatste zal gebeuren in het onderwijs 
voor kinderen op leerplichtige leeftijd en 
vermoedelijk ook in het daarop volgende 
onderwijs, omdat sinds 1971 het jaarlijkse 
aantal levend geborenen sterk is vermin
derd. Hoewel bet onderwijs na de leer-

6 Employment prospects for higher education graduates. O.E.C.D., Paris, 1981. Policies for 
higher education in the SO's. Intergovernmental Conference 12th- 14th October 1981. 
7 Het gaat om afgestudeerden die vergelijkbaar zijn met de scholen voor hoger beroepsonder
wijs die in de Wet op het Voortgezet Onderwijs zijn geregeld. 
8 Zie CBS Statistisch Zakboek. 
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plichtige leeftijd nog voor grote uitbrei
ding vatbaar is, als men de deelnemings
percentages in andere Westerse Ianden als 
maatstaf neemt, zal de structuur van het 
huidige voortgezet onderwijs zulk een uit
breiding belemmeren. Een uitbreiding die 
wei gemakkelijk tot stand kan komen, is 
die van de volwasseneneducatie. Zij zal 
echter afgeremd worden door de financiele 
problemen van de overheid. 
Deze financiele problemen zullen in het 
algemeen de werkgelegenheid voor hoger 
opgeleiden negatief bei'nvloeden, omdat 
de collectieve sector voor hen de belang
rijkste werkgelegenheidssector is. 
Vooral de demografische factoren die het 
hestand aan hoger opgeleiden bepalen zul
len ertoe leiden dat de gunstige arbeids
marktsituatie van de jaren zestig en begin 
zeventig voor deze categorie gedurende 
deze eeuw niet meer zal terugkomen. 
Overigens moet hierbij in aanmerking 
worden genomen dat het werkloosheids
percentage voor mensen met een hogere 
opleiding nog steeds lager ligt - interna
tionaal- dan het landelijk gemiddelde 9. 

Dat kan gedeeltelijk worden verklaard uit 
het feit dat de afbraak van arbeidsplaatsen 
tot nu toe hoofdzakelijk heeft plaatsge
vonden in de industrie, waar slechts een 
vrij geringe minderheid van de academici 
(in 1971 12 %) en van de overige perso
nen met een hogere opleiding (in 1971 
19 %) werkzaam is. Vermoedelijk speelt 
hierbij ook een rol - en zal steeds sterker 
een ro1 gaan spelen - dat iemands arbeids
marktpositie sterker is naarmate hij/zij 
meer opleiding heeft genoten. Te verwach
ten valt daarom dat een 'overschot' aan 
hoger opgeleiden niet tot een dramatisch 
hoog werkloosheidspercentage voor deze 
categorie zal leiden, maar tot het aan
vaarden - in steeds grotere omvang - van 
functies beneden het opleidingsniveau. 
Een groat deel van de pas afgestudeerden 
en van de komende generaties afstuderen-

9 Zie voetnoot 6. 
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den zal er aan moeten wennen dat een 
diploma van hoger onderwijs geen zeker
heid biedt dat een werkkring in het ver
Jengde van die opleiding kan worden ver
kregen. 
Voor de afgestudeerden van beroepsspeci
fieke opleidingen zullen daardoor grotere 
prob1emen ontstaan dan voor anderen. 
Te denken valt hierbij vooral aan de afge
studeerden van onderwijzers- en leraren
opleidingen, van het sociaal-pedagogisch 
onderwijs en - over enkele jaren - van het 
paramedisch onderwijs binnen het hoger 
beroepsonderwijs en aan de afgestudeer
den van de medische, diergeneeskundige 
en tandheelkundige en - tot op zekere 
hoogte - ook van letteren-faculteiten in 
het wetenschappelijk onderwijs. 
Niet ondenkbaar is dat de ontwikkelingen 
op de deelmarkten voor genoemde afge
studeerden aanmerkelijke verschuivingen 
teweeg zu11en brengen in de aantallen stu
denten die de verschillende universitaire 
en hogere beroepsopleidingen volgen. 

Welk beleid? 
Welk beleid is er - in het Iicht van de 
gegeven feiten en verwachtingen - aan de 
overheid aan te bevelen? Bij deze vraag 
moet zowel het onderwijs- als het arbeids
marktbeleid worden betrokken. Laat ons 
allereerst vaststellen welke maatregelen 
geen oplossing kunnen bieden. 
Vooral door werkgevers wordt vaak ge
steld dat de inhoud van het onderwijs 
beter moet worden afgestemd op de eisen 
van de arbeidsmarkt. Wat ook de waarde 
of onwaarde van deze uitspraak moge 
zijn, duidelijk is dat deze weg geen oplos
sing bied t. In de peri ode 195 5-197 5 kwam 
iedere afgestudeerde aan de slag, omdat 
er een tekort aan mensen met een hogere 
opleiding was (of in ieder geval voldoende 
geld om hem/haar aan te stellen), in de 
jaren tachtig en negentig zullen er een
voudig vee! te vee! afgestudeerden zijn, 
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hoe perfect zij ook zijn voorbereid op de 
beschikbare functies. Hiermede zij niet ge
zcgd dat in het onderwijs niet beter zou 
kunnen worden ingespeeld op te verwach
ten economische en technologische ont
wikkelingen: op ontwikkelingen op het 
gebied van bijvoorbeeld micro-processo
ren, biotechnologie, informatietechnologie. 
Zo'n inspelen is nodig om de groeikracht 
van de economic te bevorderen en langs 
deze weg draagt hct iets, maar niet veel bij 
tot de vermindering van het onderhavige 
probleem. 
Het gaat primair om een kwantitatief pro
bleem. Is dan niet de meest voor de hand 
liggende manier om dit probleem op te 
lossen dat wij vraag naar en aanbod van 
hoger opgeleiden met elkaar in evenwicht 
brengen door het aanbod te beperken? 
Laat ons veronderstellen dat die beper
king zou plaatsvinden door de instelling 
van numeri fixi in het wetenschappelijk en 
in het hoger beroepsonderwijs met ingang 
van het cursusjaar 1983/84. 
Een eerste constatering is dat daarvan pas 
een gering effect te verwachten is tegen 
eind 1987, een tweede dat de deelneming 
aan het hoger onderwijs over de hele linie 
sterk beperkt zou moeten worden, omdat 
het overschot reeds vrij groot is en gedu
rende de eerstkomende vijf jaar nog onbe
lemmerd zal toenemen. Kortom, de in
greep zal drastisch moeten zijn en een 
evenwicht tussen vraag en aanbod zou 
eerst in de loop van de jaren negentig kun
nen worden bereikt. Op afzienbare termijn 
is het nut van zo'n beleid dus gering. 
Dit beleid zou verder inhouden dat de 
overheid (of met haar instemming de on
derwijsinstellingen) aan een grote groep 
jongeren (en ouderen) de toegang tot enige 
vorm van hoger onderwijs ontzegt en daar
mee de gelegenheid ontneemt zelf maxi
maal invloed uit te oefenen op hun maat
schappelijke kansen. Daardoor is zo'n be
leid politick onhaalbaar. (Ik acht het ove
rigens ook onwenselijk omdat het onder
wijs op meer doeleinden gericht dient te 
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zijn dan dat van beroepsvoorbereiding.) 
De ondeugdelijkheid, onhaalbaarheid en 
onwenselijkheid van een numerus fixus be
leid gelden het onderwijs als geheel. Zo'n 
beleid kan in bepaalde gevallen toch over
weging verdienen. lk denk dan met name 
aan opleidingen waarmee men als regel 
aileen een bepaalde kant op kan, zoals de 
onderwijzersopleidingen, en vooral aan 
die opleidingen die ook nog erg duur zijn, 
zoals de medische. 
Wat valt er dan nog aan beleid te voeren? 
lk denk dat het goed is dat we ons reali
seren dat in de jaren zestig uitdrukkelijk 
gekozen is voor een zo groot mogelijke 
deelneming aan het onderwijs na de leer
plichtige leeftijd. De redenen daarvoor zijn 
nog steeds geldig: gelijkheid van kansen 
en ontplooiing van de persoon. Bovendien 
dient het onderwijs de burgers niet aileen 
voor te bereiden op betaalde arbeid, maar 
ook op deelneming aan politieke, maat
schappelijke en culturele activiteiten. 
De consequentie van dit onderwijsbeleid 
voor het arbeidsmarktbeleid dient aan
vaard te worden, ook wanneer het niet 
mogelijk blijkt voldoende functies te cree
ren die passen bij de gevolgde opleidingen. 
Deze conscquentie is dat een opleiding 
niet Ianger rechten kan geven op de ar
beidsmarkt: geen speciale inkomensrech
ten, geen recht op functies uit een bepaal
de categoric. 
Hiermee wil ik niet zeggen dat er geen 
maatregelen van onderwijsbeleid of van 
arbeidsmarktbeleid wenselijk en mogelijk 
zijn waardoor iets wordt gedaan aan de 
problemen die nu voor de afgestudeerden 
van het hoger onderwijs gaan ontstaan. 
Tot nu toe heb ik aileen willen toelichten 
dat er geen beleid is te voeren, waardoor 
te voorkomen is dat er aanzienlijk meer 
mensen met een hogere opleiding op de 
arbeidsmarkt zullen komen dan in over
eenkomstige functies geplaatst kunnen 
worden. 

Wat is er dan wel mogelijk en gewenst? 
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Op het gebied van het onderwijs is een 
snelle, vergaande aanpassing nodig van 
de programma's. Want al is het niet moge
lijk door nieuwe of vernieuwde opleidin
gen te bereiken dat alle afgestudeerden 
een daarbij passende functie vinden, wei 
kan worden voorkomen dat sommige 
groepen afgestudeerden in een doodlopen
de opleidingsstraat terecht komen. En ook 
kan bereikt worden dat opleidingen beter 
gaan aansluiten bij de maatschappelijke 
mogelijkheden om het geleerde te benut
ten. 
De richting van de wenselijke verande
ringen is als volgt te karakteriseren: 
1. Een verschuiving van het aantal stu
denten van beroepsspecifieke opleidingen 
naar opleidingen die kennis en vaardig
heden bijbrengen die de flexibiliteit op de 
arbeidsmarkt vergroten. 
2. Korte, aanvullende opleidingen in deel
tijdse vorm voor afgestudeerden die in 
hun werkkring een tekort aan bepaalde 
beroepsspecifieke kennis of vaardigheden 
blijken te hebben. 
Veel instellingen in het hager beroepson
derwijs zullen zich op korte termijn moe
ten omschakelen willen zij blijven bestaan. 
Daarbij valt te denken aan pedagogische 
academies, nieuwe lerarenopleidingen en 
sociale academies. Zij zullen een breder 
programma-aanbod moeten ontwikkelen, 
voor een grotere verscheidenheid van be
roepen en functies. In Engeland hebben 
de teacher training colleges dit proces 
reeds doorgemaakt. 
In het wetenschappelijk onderwijs zullen 
de faculteiten van de letteren er rekening 
mee moeten houden dat hun afgestudeer
den op grotere schaal zullen moeten con
curreren met de afgestudeerden van an
dere faculteiten om de barren bij de over
heid, het bedrijfsleven en de maatschap
pelijke instellingen. Verbreding van pro
gramma's kan daartoe bijdragen. In het 
wetenschappelijk onderzoek en in het we
tenschappelijk onderwijs zal nog slechts 
een kleine minderheid van afgestudeerden 
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werk kunnen vinden. Ook dit gegeven 
zal in aanmerking moeten worden gena
men. 

Het arbeidsmarktbeleid zal er op gericht 
moeten zijn de kansen van jonge afgestu
deerden te verbeteren, maar zal ook de 
nadelige gevolgen moeten verminderen die 
een geringe toestroom van jonge mensen 
voor het hager onderwijs en voor het we
tenschappelijk onderzoek heeft. 
Deels zullen de betreffende maatregelen 
van algemene aard zijn: verdeling van de 
beschikbare arbeidsmogelijkheden over 
allen die tot werken in staat en bereid zijn, 
met de daarbij behorende inkomensterug
gang. 
Er zijn echter ook specifieke maatregelen 
mogelijk. Ik doe twee suggesties. 
Het wetenschappelijk corps van de uni
versiteiten en hogescholen heeft als regel 
twee taken: het geven van onderwijs en 
het verrichten van onderzoek. Vele leden 
van dit corps hechten zeer aan het weten
schappelijk onderzoek, maar vinden dat 
zij er, om verschillende redenen, niet vol
doende tijd voor kunnen vrijhouden. Het 
is niet ondenkbaar dat een deel van hen 
er een inkomensoffer voor over zou heb
ben om periodiek de werktijd geheel aan 
het onderzoek te kunnen bested en. V oor 
de kwaliteit van het onderwijs zou dit 
ook goed zijn, terwijl daarnaast nog an
dere maatschappelijke voordelen van een 
grotere onderzoeksproduktie verwacht 
mogen worden. 
De minister van onderwijs en wetenschap
pen zou nu het volgende kunnen toestaan. 
Leden van het wetenschappelijk corps 
mogen om de vijf jaar tegen doorbetaling 
van 80 % van hun salaris, en zonder 
daarvan andere nadelen te ondervinden, 
een jaar geheel aan onderzoek wijden. 
De daardoor vrij komende middelen mo
gen de instellingen gebruiken voor het 
aanstellen van jonge wetenschappelijke 
medewerkers voor een periode van maxi
maal vier jaar. Zekerheid zou dienen te 

01'1 

be~ 

du 
en 
zal 
mi 
Ee 
ho 
he 
zi~ 
dr 
he 
ee 
zu 
te1 
WI 

D: 
SIC 

di. 
ge 
VC 

c 



ONDERWIJS 261 
-~--------- -------------------------

bestaan dat deze vrijwillige keuze op de 
duur geen opgelegde verplichting wordt, 
en dat deze maatregel er niet toe leiden 
zal dat op andere wijze de middelen ver
minderd worden. 
Een tweede maatregel zou oak voor het 
hager beroepsonderwijs kunnen gelden. In 
het hager onderwijs is vee! kennis aanwe
zig waarover kleine en middelgrote be
drijven niet beschikken, maar die wei voor 
hen van belang is. Binnen het kader van 
een innovatiebeleid kan het nuttig zijn dat 
zulke bedrijven, voor omschreven projec
ten, over deskundigen uit het hager onder
wijs kunnen beschikken. 
Daarvoor zouden zij van de overheid sub
sidie op de salarislasten van deze deskun
digen moeten kunnen krijgen. Deskundi
gen uit het hager onderwijs kunnen dan 
voor de duur van het project bij een be-
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drijf gedetacheerd worden, de onderwijs
instelling krijgt de salariskosten volledig 
vergoed en kan daarvoor jonge medewer
kers voor een bepaalde periode aanstellen. 
Andere voordelen van zulk een maatregel 
zijn: docenten uit het hager onderwijs 
blijven in contact met de praktijk, demo
biliteit vanuit het hager onderwijs naar het 
bedrijfsleven kan er door worden bevor
derd, waardoor voor jonge mensen plaat
sen vrijkomen in het hager onderwijs, en 
een aantal bedrijven zal na afloop van het 
project besluiten eigen deskundigen aan 
te stellen. Hierdoor worden nieuwe plaat
sen voor hager opgeleiden geschapen. 
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door dr. H. N. Ridderbos 

N.a.v. Rapport van de deputaten voor advies inzake 
het gezag van kerkelijke uitspraken over samenle
vingsvraagstukken aan de Generale Synode van de 
Gereformeerde Kerken in Nederland, Bentheim 1981. 

Dit rapport wordt besproken door dr. H. N. Ridder
bos, emeritus hoogleraar van de Theologische Hoge
school te Kampen. 

Het spreken vanr-!; de kerk 

De synode van de Gereformeerde Kerken heeft in december van het vorige jaar, 
overeenkomstig een aan haar uitgebracht advies (H. A. de Boer, W. F. de Gaay 
Fortman, J. Lanser, J. Plomp), een aantal uitspraken gedaan over de vraag of en in 
hoeverre kerkelijke vergaderingen uitspraken moeten doen over maatschappelijke 
en politieke vraagstukken en welk gezag aan zulk 'spreken van de kerk' moet wor
den toegekend. 

Het is al een oud strijdpunt. Sommige 
kerken gaat dit 'spreken' heel wat gemak
kelijker af dan andere; de hervormden 
bijvoorbeeld hebben er veel minder pro
blemen mee dan de gereformeerden (en de 
katholieken?). Dat heeft niet zozeer te 
maken met een verschil in geloof als wei 
in kerkbeschouwing. De Nederlandse Her
vormde Kerk heeft vanouds als de 'vader
Jandse' kerk en als Christus-belijdende 
'volkskerk' een wat hoger kerkelijk pro
fie! en een wat theocratischer allure aan
genomen ten overstaan van de samenle
leving, dan bijvoorbeeld de gereformeerde 
'vrije kerk', met haar sterk democratische, 
op het 'eigen-ambt-der-gelovigen' gerichte 
opbouw. De kerkelijke instanties (synodes 
e.d.) zijn bij de gereformeerden altijd 
scherp op de vingers gekeken of zij zich 
hielden binnen de perken van hun op
dracht, waarvan de grondregel wei het 
befaamde artikel in de Kerkorde vormt, 
dat kerkelijke vergaderingen zich uitslui
tend met kerkelijke zaken hebben te be
moeien. En men kon zich daaraan te ge-
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makkelijker houden naarmate het aantal 
niet-kerkelijk gebonden christelijke orga
nisaties zich op aile levensterreinen ont
wikkelde. 

Geen zakelijke boedelscheiding dus tus
sen geloven in de kerk en Ieven in de we
reid. Integendeel! Maar wei een duidelijke 
functionele begrenzing van de taak van 
het kerkelijk ambt en de kerkelijke ver
gaderingen. T enzij - en dat hebben de ge
reformeerden ook altijd erkend - de nood 
van de tijd en de nood van de conscientie 
er toe zou dwingen, bijvoorbeeld wanneer 
- als in de tijd van de bezetting - het 
rechtsbestel zozeer is ondermijnd, dat al 
wat nog spreken kan ook spreken m6et, 
ongeacht of het daarvoor wei de eerst 
aangewezen instantie is. 
Toch hebben in latere tijd ook de gerefor
meerden deze scherpe scheiding tussen 
kerkelijke en niet-kerkelijke zaken niet 
kunnen handhaven; of liever, men is op 
grond van de maatschappelijke ontwik
keling (inspraak e.d.) ook de taak van de 
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kerkelijke vergaderingen ruimer gaan zien. 
Zo heeft in de jaren 1971 /72 de Gerefor
meerde Synode een uitvoerige 'handrei
king' (zoals dat in het kerkelijk jargon 
heet) naar de kerken uit Iaten gaan, onder 
de titel 'Het spreken van de kerk in de 
samenleving', waarin er voor werd gepleit, 
dat de kerk, ook in haar ambtelijke for
matie, open moet staan voor deelneming 
aan het maatschappelijk gesprek over be
Jangrijke problemen van de samenleving 
en dat gesprek zowel binnen als buiten de 
kerk moet stimuleren. 
Daarenboven werd uitgesproken 'dat de 
kerk geroepen is, indien zich kritieke ont
wikkelingen voltrekken in ons land en in 
de wereld, Gods bevrijdende eis en belofte 
in concrete toespitsing bekend te maken'; 
en dat 'op een zodanige wijze, dat duide
lijk is, dat haar boodschap direct voort
vloeit uit het belijden van J ezus Christus 
en uitdrukking kan vinden in de gemeen
schappelijke gebeden van de gemeente'. 
Op dit standpunt zijn de gereformeerden 
tot op heden blijven staan. Er werd zelfs 
een deputaatschap aangewezen, dat tot 
taak had voor dergelijke gesprekken en 
overleg-situaties, in overleg met andere 
kerken en oecumenische instanties, zich 
beschikbaar te houden. De eerlijkheid ge
biedt echter te zeggen, dat zelfstandige 
initiatieven in dit opzicht door de Gere
formeerde Kerken weinig zijn ondernomen 
en dat deze 'gesprekken' zich in hoofdzaak 
beperkt hebben tot deelneming in de Raad 
van Kerken, waarin, zoals bekend, wel 
veel over de vragen van de samenleving 
wordt gesproken en ook acties worden 
ondernomen. 

Toch kan niet gezegd worden, dat hier
mee de zaak van het 'spreken van de kerk' 
op een allen bevredigende wijze was ge
regeld. Enerzijds weerklinken steeds luider 
de stemmen die zeggen dat de kerk zich 
veel directer en 'radicaler' met de politiek 
en de maatschappij moet bemoeien. Er 
zijn - en niet aileen in de Gereformeerde 
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Kerken - velen, die de kerk (in haar insti
tutionele organen) in dit opzicht laksheid, 
ge"introverteerdheid etc. verwijten, haar de 
rug toekeren en in 'basis'-groepen de huns 
inziens door de kerk verwaarloosde actie
ve deelneming in het maatschappelijk ge
beuren op zich nemen. Anderen blijven 
nog in de kerk en zien in haar een poten
tiele machtige bondgenoot voor hun poli
tiek en maatschappelijk streven, maar 
willen dan ook dat het kerkelijk instituut 
in die zin wordt 'omgeturnd'. Een belang
rijke mede-oorzaak in dit alles is, dat de 
oude 'werkverdeling' tussen kerk en chris
telijke organisaties reeds lang niet meer 
voldoet, omdat velen in de laatste geen 
weerklank vinden voor hun dikwijls radi
':ale maatschappijkritiek. Daarom zal 
voor hun besef het 'authentiek' -christelijke 
woord in staat en maatschappij - indien 
daarvan nog sprake kan zijn in deze we
reid en indien de kerk nog een toekomst 
zal hebben- van de kerk moeten komen. 
Maar dan ook niet weer in de algemeen
heden die iedereen reeds kent, maar in het 
duidelijk en onbewimpeld partij kiezen 
in hetgeen er op de politieke en maat
schappelijke dagorde staat. 
Het eigenaardige verschijnsel doet zich 
daarbij voor, dat terwijl in confessioneel 
opzicht in de kerk een steeds grotere tole
rantie en een pluralistisch denken in ge
loofszaken wordt bepleit, van dezelfde 
zijde de kerkelijke vergaderingen in poli
tiek-maatschappelijk opzicht onder steeds 
sterker druk worden gezet zich niet vrij
blijvend en vrij-latend op te stellen, zich 
niet door achterblijvende minoriteiten te 
Iaten ophouden, maar, zonder eerst de 
hoofden te tellen, op de wijze van de pro
fetie de tegenstand te overstemmen en 
terecht te wijzen. 

Het beeld dat ik - hier en daar met wat 
aangezette lijnen! - tracht te schetsen is 
in de meeste kerken van vandaag bekend 
genoeg. Ook dat er binnen de kerken een 
groeiende tegenstand is tegen deze ont-
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wikkeling, die men als een vermaatschap
pelijking en politisering van het evangelie 
afwijst. Gevolg: een sterke polarisering 
binnen de kerk, het luisteren (en spreken) 
in de kerk op sterk geselecteerde golf
lengten, een situatie, die des te explosiever 
en gevaarlijker is voor de eenheid van de 
kerk, naarmate men - zoals bij de gere
formeerden - zich altijd sterk tegen een 
'richtingen-kerk' heeft verzet en het een
heidsgevoelen juist boven de verscheiden
heid heeft laten prevaleren. En het is ook 
daarom, dat de vraag naar 'het spreken 
van de kerk' niet tot zwijgen komt, maar 
steeds opnieuw als een probleem aan de 
orde is. 
De kerk moet op haar tijd 'spreken'. 
Akkoord! Maar wanneer en hoe en hoe 
dikwijls? En wat, als men het binnen de 
kerk over allerlei brandende vragen in dit 
opzicht helemaal niet eens is. Denk aan 
het IKV! Denk aan de bruikbaarheid van 
de (neo)marxistische maatschappij-analyse 
ook voor de kerk, een onderwerp waar
over men, naar aanleiding van een in die 
geest opgesteld rapport, op de Gerefor
meerde Synode nog zeer onlangs niet zon
der opzien te baren heftig gediscussieerd 
heeft. Welke waarde moet men dan hech
ten aan kerkelijk 'spreken', wanneer dit 
geschiedt met marginale meerderheden? 
Maar ook omgekeerd: moet een synode 
dan wachten met bijvoorbeeld politieke 
keuzen in de kwesties van de ontwapening, 
totdat het laatste 'achtergebleven' schaap 
over de dam is? Zal dan toch het meer
malen naar de kerk gedane verwijt doel 
treffen, dat zij in zaken van politiek en 
maatschappelijk belang steeds als hekke
sluiter en maar zelden als wegwijzer heeft 
gefungeerd? Terwijl toch die laatste rol, 
veel meer dan de eerste, de roeping van 
de kerk zou moeten zijn, in een wereld die 
in allerlei opzicht wacht op nieuwe initia
tieven, op verlossende woorden en da
den? ... Enz. enz. 

Beziet men nu de recente uitspraken van 
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de Gereformeerde Synode die zij, in nauwe 
aansluiting aan bet advies van deputaten 
(zie boven) gedaan heeft, dan kan men 
niet zeggen, dat deze synode, alles opnieuw 
overziende of onder de druk van bepaalde 
stromingen in de kerk, er op uit geweest 
is de bakens rigoureus te verzetten en aan 
'bet kerkelijk spreken' inzake politieke en 
maatschappelijke vragen de teugel meer 
te vieren. Wanneer men deze besluiten 
ontdoet van allerlei kerkrechtelijke details, 
komt bet hierop neer, dat de synode van 
1981 zich op hetzelfde standpunt heeft 
gesteld als die van 1971 en bet d us tot 
de roeping van de kerk rekent in bepaalde 
kritieke omstandigheden zich met een be
roep op bet evangelie tot volk en overheid 
te richten. Maar zij heeft de voorwaarden 
voor zulk spreken van de kerk (ook reeds 
aanwezig in het besluit van 1971) nog wat 
explicieter gestipuleerd. Zij stelde name
lijk - en weer vat ik bet in eigen woorden 
samen -: 
Ten eerste moeten kerkelijke vergade
ringen zich aileen dan in politieke en 
maatschappelijke zaken mengen, wanneer 
bet getuigenis van christenen, die op deze 
terreinen krachtens hun beroep werkzaam 
zijn, onmogelijk wordt gemaakt of ook z6 
zwak doorklinkt of zo weinig ernstig 
wordt genomen, dat ondersteuning door 
de kerkelijke vergaderingen geboden is; 
ten tweede dient bet spreken van de ker
kelijke vergaderingen evident het evangelie 
van Christus te vertolken, zodat bet mag 
rekenen op de instemming van de gelovige 
gemeente; 
ten derde: kerkelijke vergaderingen kun
nen in dezen slechts hun gezag laten gel
den, als zij zich niet begeven op specia
listische terreinen, van welke aard ook, 
die zij niet kunnen overzien en waar zij 
dus ook geen adequaat oordeel over 
kunnen vellen. 
Op deze uitspraken is al spoedig van meer 
dan een zijde scherpe kritiek gekomen. 
Men oordeelt dat de synode zichzelf prak
tisch de mond gesnoerd heeft, verwijt haar 
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een al te 'veilige' en gedistantieerde op
stelling, waaraan iedere profetische kracht 
ontbreekt en waaraan noch kerk noch 
wereld in de tegenwoordige worsteling van 
maatschappelijke vernicuwing en politieke 
ontspanning dus enige hulp of teken van 
hoop kan ontlenen. 

Door de redactie van dit tijdschrift ge
vraagd naar mijn oordeel over rapport en 
uitspraken van de Gereformeerde Synode 
(waarvan ik, anders dan in 1971 geen deel 
uitmaakte). wil ik op twee dingen wijzen. 
I. Om een billijk en duster zake dienend 
oordeel over dit rapport en besluit te vel
len, zal men scherp in het oog moeten 
houden, dat het hicrin om een belangrijk, 
maar toch specifiek deel-aspect gaat van 
de verhouding kcrk en samenleving. Het 
gaat niet over de plaats en roeping van 
de gelovigen in de wereld, maar over de 
eigen taak van het kerkelijk ambt en de 
kerkelijke vergaderingen daarin. 
Daarom kan ik de op het eerste gezicht 
wat negatief en gedistantieerd aandoende 
uitspraak van de synode waarderen, dat 
kerkelijke vergaderingen niet de eerst aan
gewezenen zijn om het christelijk getuige
nis in de verschillende samenlevingsver
banden te doen uitgaan. Eigenlijk gezegd 
versta ik ook niet hoe men het anders zou 
moeten stellen. Het is een slechte zaak, 
wanneer het christelijk getuigenis in maat
schappelijke zaken in de eerste plaats van 
kerkelijke instanties afhankelijk zou zijn 
en synodes of bisschoppen in dit opzicht 
de dienst zouden uitmaken. Een directere 
weg naar de secularisatie van het maat
schappelijk Ieven bestaat er niet. Dat be
tekent niet, dat het kerkelijk ambt op 
haar wijze bij de maatschappelijke vragen 
niet evenzo direct betrokken zou zijn. 
Maar dit bestaat v66r alles in de wijze 
waarop in de kerk het evangelic verkon
digd wordt. Daardoor heeft juist het ker
kelijk ambt indirect een onberekenbare 
invloed op de maatschappelijke en poli
tieke oordeelsvorming, - ten goede of ten 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 5/H2 

kwade, moet men er wel bij zeggen!, maar 
in ieder geval - een invloed die veel meer 
geeigend is voor het kerkelijk ambt dan 
dat het, voorgelicht door een zich steeds 
uitbreidende staf van deskundigen, zich 
als een soort van derde macht over allerlei 
gecompliceerde vraagstukken in staat en 
maatschappij zou doen horen. 
Nauw hiermee verbonden, maar voor mijn 
besef nog wezenlijker is het tweede, waar
op de synode nadruk legt, nl. de noodzaak, 
dat wanneer de kerk 'spreekt', zij dit doet 
uit de evidentie van het haar toevertrouw
de evangelic. Ook hierop is kritiek geko
men, vooral ook omdat daaraan is toege
voegd: 'zodat zulk spreken kan worden 
beschouwd als vertolking van het gewe
ten van de gelovige gemeente'. Men vreest 
dat dit ('weer') zal uitlopen op onschul
dige en ongevaarlijke algemeenheden, ter
wijl het profetische spreken juist in het 
concrete en kritische en niet in het door 
ieder toegestemde en evidente bestaat. 
Toch is spreken uit de evidentie van het 
evangelic niet altijd zo ongevaarlijk en 
vanzelfsprekend. Zulk spreken heeft, om 
een recent voorbeeld te noemen, aan bis
schop Romero in 1980 het leven gekost. 
Ook zijn de ogen van aile kerken en kerk
leden voor deze evidentie niet steeds ge
opend. Er zijn tijden en plaatsen, dat de 
kerk op een onbegrijpelijke wijze zwijgt, 
tegen aile evidentie van het evangelic in; 
tijden waarin men zou moeten zeggen: 
als dezen zwijgen, gaan de stenen spreken. 
En inderdaad roepen de stenen soms har
der dan de mensen en de doden luider dan 
de levenden. Zo blind kunnen mensen 
(kerken) zijn voor wat voor anderen, naast 
of na ons in de wereld, volstrekt evident 
is of zijn zal. Maar in ieder geval: zal het 
spreken van de kerk ooit of ergens gezag 
hebben, dan zal het van die evidentie moe
ten komen. In het Iicht daarvan zal de 
kerk haar eigen positie en getuigenis te
midden van de haar omringende wereld 
altijd weer im Frage moeten stellen. En 
anderzijds is die evidentie ook haar onop-
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geefbare 6n-afhankelijkheid ten overstaan 
van degenen die de kerk en haar gezag 
graag voor hun politieke wagen zouden 
spannen. Aileen in die evidentie ligt ook 
haar gezag en recht van spreken als kerk. 
Want ook al zou een synode of college 
van bisschoppen zich in meerderheid met 
een bepaalde politieke leus of keus kun
nen verenigen, dan zou die consensus op 
zichzelf niet genoeg zijn om als kerk te 
'spreken'. Wat aan dit spreken aileen dit 
eigen soortelijk gewicht en eigen gezag 
kan geven, in kerk en wereld beide, is niet 
de respectabiliteit van kerkelijke ambts
dragers maar alleen de (mate van) over
eenstemming welke hun spreken met het 
Woord van hun Heer vertoont. Die voor
waarde nogmaals aan het spreken van de 
kerk met grote nadruk gesteld te hebben, 
is welicht de grootste verdienste, die men 
aan deze uitspraken van de synode kan 
toekennen. 

2. Toch - en dit is mijn tweede opmer
king - is hiermee alles niet gezegd en is 
ook - wat de synode stellig zelf ook zal 
erkennen - het eigenlijke probleem dat 
aan 'het spreken van de kerk in de samen
leving' verbonden is, niet opgelost. Dat 
zal ook wel nooit worden opgelost. Want 
het is het probleem van de verhouding tus
sen evangelie en politiek, twee zaken die 
elkaar wel raken maar nooit met elkaar 
samenvallen en die in geen 'spreken van de 
kerk' adequaat op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Ik kom daarmee niet terug op 
wat daareven is gezegd over de evidentie 
van het W oord van God 66k ten aanzien 
van de politiek. 
Dat de overheid het recht moet bestellen 
en een schild moet zijn voor armen en 
verdrukten is zowel uit het oogpunt van de 
politiek als dat van het evangelie voor 
geen tweeerlei uitleg vatbaar. Maar ook al 
zou daaraan redelijkerwijze worden vol
daan en zou de overheid haar taak ver
vullen, het recht 'betrachten en niet ver
krachten' (enz., zie Jes. 5), dan nog is het 
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er ver vandaan als zou de evidentie, de 
'logica', de radicaliteit van het evangelie 
zich kunnen Iaten vertalen in de wetten 
van de overheid of in een daarop gerichte 
'christelijke' politiek. Dat ligt niet aileen 
aan de 'smalle marges' van een pluriforme 
democratie, maar veel meer aan de on
voorstelbare weerbarstigheid van de wer
kelijkheid, waarin de overheid moet opere
ren. Denk aan het oorlogs- en bewape
ningsvraagstuk. Wie van de kerk eist daar
over vanuit de logica en de radicaliteit van 
het evangelie tot de overheid te spreken, 
treedt buiten de politiek en ook buiten het
geen men op grond van het W oord van 
God van de overheid mag verlangen. 
En toch kan (en mag) het mensdom bin
nen en buiten de kerk zich bij die 'gegeven' 
situatie niet neerleggen. Dat gebeurt dan 
ook niet. Vandaar het ongeduld van de 
demonstrerende massa op straat, vandaar 
de roep om radicale 'evangelische' poli
tiek; vandaar ook de spanning en con
frontatie in de kerk zelf over de vraag 
wat in deze zaken nu, aldan niet, als de 
evidentie van het evangelie en het Gebot 
der Stunde kan gelden; vandaar ook het 
gevaar van de explosie in de kerk (zoals 
prof. Kuitert het zonder overdrijving heeft 
genoemd), wanneer met meerderheid van 
stemmen kerkelijke vergaderingen hierin 
beslissingen zouden nemen. 

Maar heeft de Gereformeerde Synode, 
door zoveel reserves in 'het spreken van 
de kerk' in te bouwen, zichzelf toch niet 
al te veilig buiten schot geplaatst en ge
zegd: 'bij ons moet u niet wezen, zolang 
alles nog zo in beweging is'? Begeert zij 
zich aldus buiten die beweging, het onge
duld etc. te plaatsen of schaart zij zich 
praktisch aan de zijde dergenen die zeg
gen, dat de kerk maar beter over geeste
lijke dingen moet spreken dan over ont
wapening en werkloosheid? Nu, dat staat 
(uiteraard) niet in haar uitspraken; en het 
wordt met zovele woorden weersproken 
in het daaraan voorafgaande rapport, bijv. 
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als daarin gesteld wordt, dat de kerk 
(lees: de kerkelijke vergaderingen) zich 
meer dan op het doen van openbare uit
spraken moeten toeleggen op toerusting 
van de gemeente, 66k met betrekking tot 
de samenlevingsvragen. 
Dat mag allemaal wat vormelijk en weinig 
opwindend klinken, zoals dat in ambte
lijke stukken gaat, maar het betekent na
tuurlijk, dat kerkelijke vergaderingen, die 
zich niet buiten het !even van hun 'eigen' 
gemeenteleden plaatsen, deze spanning, 
ook al zouden zij het willen, niet kunnen 
ontlopen, maar er in heel hun ambtelijk 
werk juist voortdurend mee geconfron
teerd worden. Ik laat nu terzijde, of het 
ooit de habitus van de gereformeerden 
geweest is deze confrontatie te ontgaan, 
want het gaat mij niet om een bepaalde 
kerk. Veeleer denk ik, dat het tot het we
zen van iedere levende kerk behoort in 
de spanning, ja de tweespalt te Ieven tus
sen het 'nu' en het 'eens', tussen het 'reeds' 
en het 'nog niet'. Dat geeft aan heel het 
christelijk bestaan - als men daarvan 
spreken mag - een ambigui"teit, een dub
belzinnigheid, welke te willen overwinnen 
cen vooruitgrijpen is op wat er nog niet is 
en ook nog niet zijn kan. En dat geldt in 
dubhele mate als de kcrk wil meespreken 
in wat 'de politick' moet doen in allerlei 
onvoorstelbare problemen van de natio
nale en internationale samenleving. Som
migen schijnen wei te menen, dat juist 
aan de overheid aile radicale eisen gesteld 
kunnen worden, alsof die de knop van de 
deur naar de heilsstaat in handen had, 
terwijl zij op haar best de waarden van 
het Ieven kan beschermen, als de laatste 
barriere tegenover de overal opdringende 
chaos. 
Of dan de kerk - ambtelijk of niet ambte
lijk, want dat maakt ten diepste het ver
schil niet uit - niet iets meer mee te 
brengen heeft in de maatschappelijke en 
politieke vragen dan algemene 'wereldse' 
wijsheid van beraad, berekening en ratio
naliteit bij het terugdringen van het 
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kwaad? Laat ons beginnen met te consta
teren dat ook 'de wereld' nog iets meer 
meebrengt dan dit pragmatisme. Niet min
der onvrede met de status quo, ongeduld, 
getemperd en ongetemperd, ja 'messiaans' 
verlangen, op wat voor radicaal verschil
lende wijzen dat ook tot uiting komt. 
Want - zegt het Nieuwe Testament -: het 
ganse schepsel ziet met reikhalzend ver
langen uit naar die 'openbaring'. 
Maar - inderdaad - er is wei verschil in 
die inbreng, verschil in motivatie, verschil 
in uitzicht, verschil in beschouwing van 
mens en wereld. Als de kerk uit haar ge
loof leeft en handelt, ook in de politick, 
doet zij dit niet op grond van haar opti
misme ten aanzien van de mens of van 
een utopische beschouwing van de maat
schappij. Zij is daartegen al te nadrukke
lijk gewaarschuwd. Zij kan het alleen 
doen op grand van haar geloof, dat God 
de wereld niet heeft losgelaten en, in 
J ezus Christus, niet zal loslaten en dat er 
daarom ook voor deze wereld meer te 
verwachten is dan men op grand van de 
'weerbarstigheid' eigenlijk nog zou kl'm
nen verwachten. Ook in het atoomtijdperk, 
ook als de machten de mens over het 
hoofd schijnen te groeien en oncontro
leerbaar schijnen. Daarom zal een christen 
de politieke en maatschappelijke vragen 
nooit buiten zijn geloof kunnen houden, 
maar er veeleer uit dat geloof op ingaan, 
ook al weet hij, dat hij daar geen 'christe
lijke' wonderen kan verrichten of verwach
ten; dat zijn geloof daar niet enkel of in 
de eerste plaats in het ongeduld, maar ook 
in het geduld, niet aileen in het lanceren 
van grate toekomst-projecties, maar 
vooral ook in het doen van kleine en voor
zichtige stappen moet bestaan, in het 
brandend houden van de (kleine) vlam 
van de hoop. Maar dan tach altijd met de 
innerlijke weigering zich neer te leggen 
bij wat thans haalbaar is en met de vin
dingrijkheid van de hoop om in de on
doorzichtigheid van het menselijk bestaan 
toch telkens weer uitzichten te openen en 
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nieuwe wegen te vinden. 
En dat alles kan 'de kerk' - hoe en van 
welke kant men haar beschouwt - ik zou 
zeggen natuurlijk niet overlaten aan de 
mensen van het politieke vak of het maat
schappelijk bedrijf. Want zo laat zich de 
mens en het mensdom niet opsplitsen. En 
dan ben ik het wei met de Gereformeerde 
Synode eens, dat het kerkelijk ambt en 
de kerkelijke vergaderingen (van plaatse
lijke kerkeraad tot Wereldraad) hun 
kracht niet moeten zoeken in het doen van 
vele openbare uitspraken, maar in het 
toerusten van de gemeente om z6 te ge
loven en z6 te Ieven. Het een sluit echter 
het ander niet uit en ook hier moet men 
tegen al te secure waterscheidingen zich 
wachten. Wat geldt en wat altijd weer de 
doorslag moet geven is de mobiliteit van 
de kerk in de gebrokenheid van het Ieven, 
waaraan zij zelf in aile opzichten deel 
heeft. AI wat het kerkelijk instituut aan 
de bewustmaking van die verantwoorde
lijkheid kan bijdragen is goed, ook al zou 
dat soms wat over de schreef gaan van 
de officiele kerkorde. Maar dat is wat 
anders dan van haar te verlangen telkens 
het woord te nemen om in allerlei om
streden zaken te bepalen wat daarin de 
wil van God is. 
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Postscriptum 
Nadat dit artikel voor de druk gereedge
maakt was, heeft de Generale Synode op 
20 april j.l. een groot aantal uitspraken 
gedaan over Zuid-Afrika die met het door 
mij besproken besluit over het spreken 
van de kerk van december 1981 zozeer in 
tegenspraak zijn, dat zij de vraag doen 
rijzen in hoeverre men dit besluit van 1981 
nog serieus kan nemen. Door zich name
lijk thans achter de voorstellen van de 
Raad van Kerken van 19 april 1978 te 
plaatsen heeft de synode zich thans tot 
in details uitgesproken hoe naar haar 
mening bijvoorbeeld reisbureaus, toeris
ten, bedrijven, universiteiten, politici etc. 
etc. zich ten opzichte van Zuid-Afrika 
dienen te gedragen. Als men dit 'spreken 
van de kerk' vergelijkt met wat de synode 
in haar door mij besproken besluit van 
december 1981 zelf als voorwaarde voor 
zulk spreken heeft vastgesteld, moet men 
zich wei afvragen wat men nu eigenlijk in 
dit opzicht van deze synode nog 'geloven' 
kan en moet. 
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door prof. drs. H. A. M. Roos 

H. J. M. van den Tillaart, H. C. van der Hoeven, 
F. W. van Uxem, J. M. van Westerlaak: Zelfstandig 
ondernemen. Nijmegen, juli 1981. 

Dit rapport wordt besproken door prof. drs. H. A.M. 
Roos, hoogleraar sociale en economische vraagstuk
ken van het midden- en kleinbedrijf aan de Katho
lieke Universiteit te Tilburg, tevens verbonden aan 
het Economisch lnstituut voor het Midden- en Klein
bedrijf. 

Enkele gedachten over 'zelfstandig 
ondernemen' anno nu 

fn de zomer van 1981 verscheen een boek, getiteld 'Zelfstandig ondernemen' van 
het lnstituut voor Toegepaste Sociologic te Nijmegen en het Economisch Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf te 's-Gravenhage. Dit rapport geeft de bevindingen 
van een omvangrijk sociologisch onderzoek dat - in opdracht van de Raad voor het 
Midden- en Kleinbedrijf - werd uitgevoerd door de bovenvermelde instituten. 

Het onderzoek richtte zich op het verkrij
gen van inzicht in de factoren die het wel 
en wee van middelgrote en kleine onder
nemingen bepalen en van het daaraan ver
bonden zelfstandig ondernemerschap. 
Het rapport is niet aileen of zelfs op de 
eerste plaats interessant omdat het een 
gedegen en uitvoerig verslag geeft van de 
resultaten van een - zeker voor Neder
land - zeer omvangrijke sociologische 
studie, doch vooral omdat het een beeld 
geeft van de ondernemer in het midden
en kleinbedrijf, zijn motivatie en de pro
blemen waar hij als zelfstandig onderne
mer mee geconfronteerd wordt. 
Kennis op dit terrein is belangrijk, zeker 
in deze tijd, waarin de samenleving met 
een groot aantal problemen worstelt en 
men voor de oplossing van vooral de 
economische vraagstukken de hoop op de 
zelfstandige ondernemer gevestigd heeft. 
Men kan daarbij dit rapport hanteren 
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voor een kritische evaluatie van de door 
de overheid geschapen beleidsinstrumen
ten: nagaan of zij aansluiten op de door 
de ondernemer gesignaleerde problemen, 
of dat zij aanvulling, wijziging of bijstel
ling behoeven. Men kan zich daarbij dan 
afvragen of - gezien de grote diversiteit 
aan zowel bedrijfstypen als ondernemer
'typen' - het in het onderzoek betrokken 
deel van het midden- en kleinbedrijf een 
voldoende algemeen beeld geeft van de 
bonte werkelijkheid, welk beeld de levens
cyclus van het midden- en kleinbedrijf ver
toont, enz. Kortom, of de studie wel vol
doende breed is geweest om algemene con
clusies ten aanzien van 'het midden- en 
kleinbedrijf' of 'de zelfstandige onderne
mer' te wettigen. Dit kan dan tot de con
clusie leiden, dat het onderzoek op een 
aantal punten het inzicht weliswaar ver
diept heeft, doch op andere punten op 
bepaalde vragen geen of onvoldoende 
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antwoord geeft en verdergaand onderzoek 
noodzakelijk is. Men client zich daarbij 
we! te realiseren dat het laatste hoe en 
waarom in deze wereld nooit bekend zal 
worden. 

Zoals in het rapport aangekondigd, zal 
de begeleidingscommissie zich buigen over 
de beleidsimplicaties welke zij aan de 
onderzoekresultaten meent te kunnen ont
lenen. Zij kan dit beter dan wie ook, om
dat zij alle mogelijkheden en beperkingen 
van het onderzoek kent, zodat hier inte
ressante suggesties voor het beleid van zijn 
te verwachten. 
Naar mijn mening is - gezien vanuit het 
standpunt van alle bij de voorbereiding 
en uitvoering van het beleid betrokkene
nen - dit rapport echter ook nog in een 
ander, meer generiek, opzicht te bezien: 
om zich een principieel oordeel te vormen 
over het opgebouwde 'voorzieningen-in
strumentarium' en de daaraan in- of expli
cict ten grondslag liggende doelstellingen. 
Hiervoor is een tweetal- uit bet onderzoek 
naar voren komende - 'beelden' van be
lang. Als eerste punt kan men zich afvra
gen: Hoe verhoudt zich bet beeld van de 
man of vrouw waar Neerlands hoop in 
deze bange dagen op gevestigd is: de zelf
standige ondernemer, waarvan men ver
onderstelt dat deze flexibel is, innoveert, 
exportcert, werkgelegenheid creeert, enz. 
enz., met bet beeld dat bet rapport ople
vert? Het laat duidelijk de betekenis van 
de ondernemer in bet midden- en klein
bedrijf - de zelfstandige ondernemer -
voor de kleine en middelgrote onderne
ming zien. Deze ondernemer is daarbij 
zozeer de bepalende factor, dat men kan 
zeggen: de MKB-onderneming = de zelf
standige ondernemer. 
Een tweede beeld wat uit het onderzoek 
opdoemt is, wat de man of vrouw kan ver
wachten, wat de risico's zijn, de kansen 
van slagen. Welke factoren spelen daarbij 
een rol? 
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Wat nu bet eerste beeld betreft rijst dan 
de vraag: Zijn de verwachtingen van het 
beleid niet te hoog gespannen? Mag men 
dergelijke verwachtingen kocsteren van de 
doorsnee-zelfstandige? Of misschien aileen 
van een bepaalde sub-groep. En hecft deze 
sub-groep dan de hulp zoals het huidigc 
instrumentarium die biedt nodig? 
Het onderzoek bevestigt nog eens dat 'de' 
zelfstandige ondernemer niet bestaat, dat 
men te maken heeft met een categoric van 
mensen die mogelijk als categoric te clas
sificeren zijn op grond van een aantal so
ciale en economische kenmerken, doch die 
zowel in hun aspiraties en motivaties als 
in het daaruit resulterende gedrag grote 
verschillen vertonen, waardoor hun bete
kenis als economisch subject voor natio
nale doelstellingen - zeg hun macro-eco
nomische betekenis - zeer verschillend 
zal zijn. 
De hieruit te trekken conclusie moet dan 
zijn dat steun vanuit nationale doelstel
lingen zich niet op 'de' zelfstandige onder
nemer moet richten, maar op die sub
categorieen, die vanuit deze doelstellingen 
interessant zijn en zeker geen hulp gebo
den moet worden, die bet gedrag van deze 
ondernemers in voor deze doelstellingen 
ongunstige zin kan be'invloeden: meer sti
muleren dan ondersteunen, overeind hou
den. Vee! van de huidige steunmaatregelen 
worden dan misschien discutabel en moe
ten dan eerder als sociaal beleid gekwa
lificeerd worden. 
Indien men dit combineert met bet tweede 
beeld dat aan het rapport te ontlenen is: 
de vele en grote risico's die de startende 
ondernemer loopt, de velen die - zeker de 
eerste keer - niet slagen, dan ligt een be
leid dat zich metterdaad richt op een er
kenning van 'de geslaagde ondernemer', 
dat hem zijn succes ook materieel gunt, 
dat hem financieel de ruimte geeft en 
degene die struikelt en opnieuw wil pro
beren, eveneens positief waardeert, voor 
de hand. 
Teveel doet nog - terecht - binnen onder-
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nemerskringen het gezegde opgeld dat de 
geslaagde ondernemer niet- zoals bijvoor
beeld een ambtenaar- 25 jaar moet wach
ten op erkenning door de overheid, doch 
dat die snel komt: in de vorm van de 
'bekende blauwe vensterenveloppe'! 
De beleidvoerders moeten accepteren dat 
ondernemen niet aileen innoveren is, zoals 
Schumpeter stelt, doch oak risico's nemen. 
Het bevorderen van het ondernemen in de 
Schumpeteriaanse zin houdt oak in het 
Ieven met risico's, ook voor de bevor
deraar! Een klimaat scheppen, kansen 
scheppen en daarbij accepteren dat er oak 
mislukkingen zijn. 
Ik realiseer mij daarbij, dat zowel de (zeer) 
geslaagde ondernemer als zijn mislukte 
collega uitschieters zijn die in strijd zijn 
met de gelijkheidsgedachte, die inmiddels 
bij velen ontaard is in een nivelleringssyn
droom. Men vergeet daarbij dat ofschoon 
aile mensen - zeker vanuit een christelijk 
standpunt - gelijkwaardig zijn, dit niet 
betekent dat zij gelijk zijn: gelijke capaci
teiten hebben, een gelijke inzet opbrengen, 
enz. 
Zander tc pleiten voor een laisser-faire 
politick of cen jungle-mentaliteit waar 
aileen het recht van de sterkste of slimste 
geldt, betekent dit toch wel dat voor een 
economisch herstel een principiele bijstel
ling van de maatschappijvisie nodig zal 
zijn. De taak van de overheid is daarbij 
veeleer gelegen in het verzekeren van de 
rechtvaardigheid in de samenleving, waar
bij het handhaven van de rechtsorde aan 
de basis moet liggen, dan op het bevoog
den van de individuen en het overnemen 
van steeds meer taken op sociaal, cultured 
en economisch terrein. 
Wat dit punt betreft kan verwezen worden 
naar de opmerkingen van een ervaren 
econoom en midden- en kleinbedrijf
kenner als de Nederlandse Europarlemen-
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tarier Notenboom, die spreekt over het 
doorzetten van nationalisaties welke in 
strijd zijn met de met de mond beleden 
interesse in de 'KMO's' 1. Terecht ziet hij 
hier een taak voor de 'Europese overhe
den' om de 'nationale wetgevers, die nog 
het grootste deel der instrumenten in han
den hebben voor het midden- en kleinbe
drijf' zo nodig tot de orde te roepen. Het 
is bekend dat de individuele zelfstandige 
weinig belangstelling opbrengt voor het 
Europees gebeuren en daardoor de in
breng van de nationale organisaties op dit 
punt zeer bescheiden is en hun mogelijk
heden tot het leveren van een bijdrage 
aan het ontwikkelen van een sterke, slag
vaardige Europese organisatie naar rato 
zijn. Dan zou de heer Notenboom - en 
met hem alle bij het MKB-beleid betrok
kenen - voor een 'onderzoek naar de si
tuatie in Canada, waar een wet bestaat 
om de administratieve belasting van de 
kleine en middelgrote bedrijven aan een 
maximum te onderwerpen' niet aileen 
afhankelijk zijn van de Europese Com
missie. Oak in Nederland is dit punt reeds 
gesignaleerd 2• Het onderzoek heeft echter 
aan de oorzaak van dit gebrek aan interes
se geen aandacht gegeven, zodat er geen 
suggesties tot verbetering uit af te leiden 
zijn. 
Wat nu de taak van de overheid ten aan
zien van het zelfstandig ondernemen in 
het bijzonder betreft, zal de overheid bin
nen haar primaire taak oak op dit terrein, 
het scheppen van ruimte en kansen voor 
de zelf-ontplooiing van de ondernemer, 
meer specifiek behulpzaam kunnen zijn 
door de zelfstandige ondernemer op de 
eerste plaats steun te geven op die punten 
waar hij met handicaps zit als gevolg van 
zijn jeugd en/of klein zijn. 
Het bovengenoemde rapport komt welis
waar niet met schokkende bevindingen 

1 Europees Parlement, Volledig verslag der vergaderingen, Donderdag II - Vrijdag, pag. 309, 
Strassbourg, 18-2-82-19-2-82. 
2 Dr. M. A. Snijder, De invloed van de fiscus op het midden- en kleinbedrijj, FED-Kluwer, 
pag. 193. 
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op dit punt, maar bevestigt wei duidelijk 
een aantal reeds lang bekende feitelijkhe
den, eenvoudig logisch te deduceren uit 
het kleinschalige produktieproces en de 
centrale positie van 'de' zelfstandige on
dernemer in het produktieproces. 
Gezien het opleidings- en kennisniveau, 
de centrale en veelomvattende taakinhoud 
van het zelfstandig ( = klein) ondernemen, 
de beperkte beschikbaarheid van assisten
tie, zal het totstandbrengen en toeganke
lijk maken van advies- en voorlichtings
bronnen een eerste taak zijn waar de 
overheid een zeer belangrijke rol kan spe
len. Dit betekent niet dat dit perse een 
directe uitvoeringstaak omvat, doch veel
eer die van initiator en stimulator. 

Uitgaande van de moeilijke bereikbaar
heid van de - vooral kleine - ondernemer 
zou een sterke vermindering van het aan
tal 'informatieloketten' - nu vaak per 
'instrument' - ten gunste van een regio
nalisering en mogelijk een vee! uitgebrei
der en intensiever inschakelen van de 
eigen organisaties met consulentendiensten 
een verbetering kunnen geven; dus mobie
le - algemene - informatie- (en verwijs-) 
'loketten'. Daarbij zal dan oak op 'snel
heid van behandeling' moeten worden ge
let en kunnen en moeten consulenten
diensten ook als 'countervailing-power' 
tegenover een vaak autoritair optredende 
uitvoerende ambtenaar optreden. 

Ook het presenteren van succes-stories 
en het introduceren via de media welke 
hoge attentie-waarde bij ondernemers 
hebben, is daarbij van belang. Goede ad
viezen en goede adequate voorlichting aan 
een zo pluriforme categoric als 'de' zelf
standige ondernemers vereist enerzijds 
kennis, niet aileen van ondernemer en on
derneming maar oak van de relevante 
'omgeving'. Onderzoek is daarom een van 
de essentiele voorwaarden voor een goede 
en adequate voorlichting en advisering. 
Dat het Nederlandse bedrijfsleven en 

" N.M.B.-Bank, Jaarverslag 1981. 
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speciaal het Nederlandse bankwezen op 
de financieringsproblematiek van met 
name risico-dragend vermogen en 'aan
geklede' huisvestingsproblemen van de 
jonge onderneming inspeelt, is een verheu
gend en gezond verschijnsel, dat laat zien 
hoe het kan en bij voorkeur moet. 

Bij het trekken van conclusies uit de resul
taten van dit onderzoek zal men enkele 
factoren - in het rapport duidelijk aange
geven - niet uit het oog mogen verliezen: 
het rapport is gebaseerd op een enquete, 
welke in 1978 werd gehouden. Inmiddels 
zijn de gevolgen van de economische te
ruggang voor 'de' ondernemer vecl scher
per en duidelijker geworden. 

Uit door het ElM periodiek gepubliceerde 
rapporten over de ontwikkelingen in het 
MKB op korte termijn blijkt duidelijk de 
verslechtering van de afzet- en winstont
wikkeling in het MKB in de detailhandel 
en het ambacht. Dit wordt nag eens zeer 
duidelijk gedemonstreerd door de zojuist 
gepubliceerde bevindingen uit een zeer 
recent onderzoek van de Nederlandsche 
Middenstands Bank 3 . Er blijkt dat in 
1980 maar liefst 28 % van de Nederlandse 
ondernemingen verlies maakte. Van de 
bedrijven die het personee1sbestand met 
meer dan 10 personen hebben verminderd, 
was ze1fs 54 % verliesgevend. Echter de 
bedrijven die voor meer dan 10 personen 
nieuw werk creeerden, waren voor 90 % 
winstgevende ondernemingen. Voegen wij 
bij deze gegevens dat 37 % van de Neder
landse bedrijven de omzet in de periode 
1978-1980 met meer dan 25 % zagen 
dalen, dan krijgen wij een recent beeld 
van de ontwikkeling die thans aan de 
gang is. 
Vervolgens is het rapport gebaseerd op 
een moment-opname; directe ontwikke
lingsbeelden kunnen niet gegeven worden. 
Voor zover dynamische interpretaties ge
geven worden, hebben deze slechts een 
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hypothese-vormend karakter en zijn dedu
cerend ontwikkeld door vergelijking van 
de uitkomsten van dit onderzoek met die 
van andere- eerdere- studies 4• Voor 
zover men op grond van deze moment
opname meent situaties uit het verleden te 
kunnen 'fotograferen', is dit aileen onder 
bepaalde - niet genoemde - voor-veron
derstellingen acceptabel en Ievert dit hoog
uit een aanwijzing op 5. 

Van de 759 in hct onderzoek betrokken 
ondernemingen hceft 672 (bijna 90 %) 
een omvang van minder dan 10 'personen 
in dienst'. Hoewel dit globaal de werke
lijke verdeling in het MKB op dit punt 
weergeeft, betekent dit wel dat het beeld 
van de 'middelgrote ondernemer' in dit 
onderzoek slcchts diffuus naar voren 
komt. 

Met bovenstaande globale beschouwing 
is gepoogd aan te geven dat ondanks ge
noemde beperkingen het rapport een po
sitieve bijdrage aan de oordeelsvorming 
over de steun van het beleid aan het zelf
standig ondernemen kan geven. 
Mijn daarbij summier aangegeven ge
dachten verdragen zich weliswaar zeer wel 
met het 'Program van uitgangspunten van 
het Christen Democratisch Appel', doch 
of bij de concrete uitwerking in het beleid 
- ook ten aanzien van het midden- en 
kleinbedrijf - dit ook het geval is, kan men 
wel eens betwijfelen. Ook al om deze 
reden zal door vclen - met mij - de aan
gekondigde evaluatie door de begelei
dingscommissie in de vorm van het pre-
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senteren van de beleidsimplicaties welke 
zij meent aan de onderzoekresultaten te 
kunen ontlenen, met belangstelling tege
moet worden gezien. Hopelijk beperkt zij 
zich daarbij niet tot een adstructie van de 
behoefte aan meer en diepergaand onder
zoek op dit terrein of tot voorstellen welke 
leiden tot 'verbeteringen in de marge' 
(lees: nog gedetailleerder, uitvoeriger rege
lingen), doch stelt zij daarbij een aantal 
principiele punten aan de orde! 
Een extra afroming bij de succesvolle 
ondernemers is in ieder geval ongewenst, 
omdat hierdoor veel economische groei
impulsen zouden wegvallen. Aan de an
dere kant is het geven van inkomensga
ranties aan zelfstandige ondernemers een 
uiterst moeilijke en volgens velen met mij 
ook een ongewenste maatregel. Voor het 
sociaal-economisch beleid in ons land zijn 
de zelfstandige ondernemers evenwel zo 
belangrijk geworden, dat zij een sleutel
positie innemen in de ontwikkeling naar 
meer economische groei en werkgelegen
heid. Ret genoemde NMB-onderzoek laat 
zien hoe acuut de situatie is. Er zal daar
om wei een beleid ontwikkeld moeten 
worden dat zeer duidelijk inspeelt op de 
groeipotentie·, die binnen deze categoric 
van het bedrijfsleven aanwezig is. Daar is 
visie, maar vooral moed voor nodig. De 
genoemde begeleidingscommissie kan hier
bij een belangrijke bijdrage leveren. 

4 Zie bijv. o.c. pag. 78 gegevens over aandeel van de ondernemers in een bepaalde leeftijds
categorie in 1952 respectievelijk 1962 en 1978, idem gegevens over de gemiddelde leeftijd in 
deze jaren. 
5 O.c. pag. 225 waarin gesteld wordt dat de bevindingen uit het zgn. Resistentie-onderzoek 
'lijken' bevestigd te worden. M.i. was de uitspraak 'gezien dit onderzoek niet verworpen be
hoeven te worden' juister geweest. 
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Deze bijdrage is geschreven door de heer Kees (NR 
Hulsman ten behoeve van de werkgroep Buitenland mak 
van het CDA. De gegevens zijn verzameld tijdens een nism 
CDJA studiereis naar Israel in de zomer van 1981. nism 
De heer Hulsman studeert sociologie der niet-westerse en is 
volken met het M idden-Oosten als specialisme. * der ' 

Oz we shalom, de religieuze 
vredesbeweging van Israel 

Religieuze motieven spelen in het huidige 
Israel een steeds belangrijker rol bij het 
nemen van politieke beslissingen. Voor 
een goed begrip is het nodig kennis te 
nemen van de in Israel gebruikte religieu
ze argumenten. Dit is een noodzaak om de 
discussie in Israel met betrekking tot bezet 
gebied te begrijpen. Hierover bestaan he
laas erg veel misverstanden. Het is zeker 
niet juist - zoals veelal beweerd wordt -
dat aile religieuze J oden een vrede tussen 
Israel en de Arabische wereld in de weg 
staan. 
Religieuze J oden vormen geen eenheid, 
noch in religieus, noch in politiek opzicht. 
Zo is er een belangrijke discussie gaande 
tussen sympathisanten van deGoesh Emoe
nim (blok der getrouwen) en Oz We Sha
lom (kracht en vrede) bewegingen over de 
door Israel in 1967 bezette gebieden. 
Het is moeilijk aan te geven wie in Israel 
religieus is en hoe groot hun aantal is. 
Ongeveer 15 % van de bevolking in Israel 
behoort tot de orthodoxie. Orthodoxe J o
den steunen voor hun geloof op Thora en 
traditie. De orthodoxie vraagt op prak
tisch gebied erg veel van haar mensen. 
Naast orthodoxe J oden zijn er liberale 

J oden. De liberalen menen dat Gods 
wetgeving aan Mozes op de Sinai geen 
letterlijk goddelijk dictaat is. Deze ge- en 
verboden kunnen volgens hen onthuld 
worden in een eigentijds kleed, waarbij 
rekening wordt gehouden met land en 
omstandigheden.l Aan de discussie over 
de door Israel in 1967 bezette gebieden op 
basis van Thora en traditie nemen hoofd
zakelijk orthodoxe J oden deel. 
Orthodoxe J oden zijn verdeeld over het 
Zionisme. Een deel van de orthodoxie ge
looft niet in het Zionisme omdat het ont
staan is als een seculaire beweging. Niet de 
mens maar de Messias, die nog moet ko
men, kan de staat Israel herstellen. Zionis
tisch orthodoxe J oden zijn ook verdeeld. 
Een deel van hen sympathiseert met de 
idealen van de Goesh Emoenim beweging. 
Een ander deel sympathiseert met de Oz 
We Shalom beweging. Beide bewegingen 
verschillen over de vraag of het door 
Israel in 1967 bezette gebied al of niet 
geannexeerd had moeten worden. Oz We 
Shalom wil geen annexatie en bezetting 
van dit gebied. 
De Zionistisch orthodoxe J oden zijn voor
al binnen de Nationaal Religieuze Partij 

* In de rubriek Documentatie worden notities, redevoeringen, brieven etc. over een voor de 
christen-democratic relevant thema opgenomen, die naar het oordeel van de redactie daarvoor 
in aanmerking komen en die niet elders reeds in CDA-verband werden gepubliceerd. 
1 Zie voor informatie over de verschillen tussen orthodoxe en liberale Joden het boekje De 
laden in Nederland van W. F. Klein en M. Kopuit. Uitg. Van Gorcum, Assen, 1969. 
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(NRP) te vinden. Leden van deze partij 
maken onderscheid tussen religieus Zio
nisme en politick Zionisme. Religieus Zio
nisme is geworteld in het J oodse geloof 
en is het religieus verlangen naar het land 
der Vaderen. 
Zo wordt, waar ook ter wereld o.a. bij 
Pesach, het J oodse Paasfeest, elk jaar de 
wens uitgesproken 'tot volgend jaar in J e
rusalem'. Zowel Oz We Shalom- als Goesh 
Emoenim aanhangcrs menen dat het poli
tick Zionisme is geworteld in het religieus 
Zionisme. De Oz We Shalom beweging 
meent ook dat de wortel van het politick 
Zionisme naast het religieus Zionisme ook 
het negentiende eeuwse Europese nationa
lisme is. Nationalisme lijkt in het politieke 
Zionisme vaak de boventoon te voeren. 
De eerste politieke Zionisten waren niet 
religieus. Politick Zionisme streeft naar de 
nationale wedergeboorte van het J oodse 
volk in een eigen land. Door de stichting 
van de staat Israel werd een belangrijk 
deel van dit doel verwerkelijkt. De totale 
verwerkelijking van het ideaal echter be
tekent volgens sommige Zionisten een 
terugkeer van alle J oden naar Israel. De 
bewaring van het J oodse karakter van de 
staat Israel wordt door de meeste aan
hangers van beide genoemde groepen be
langrijk gevonden. 

Toename van religieus bewustzijn 
In Israel valt volgens sommigen de afge
lopen jaren een toename van religieus be
wustzijn waar te nemen. Dit proces kwam 
vooral na 1967 op. Israel had een oorlog 
gewonnen. Militaire experts spraken van 
een buitengewone ovcrwinning. Rabbijnen 
spraken van een wonder. Binnen zes da
gen had Israel de West Bank, Gaza, Sinai 
en Golan veroverd. De West Bank, Gaza 
en de Golan behoorden in bijbelse tijden 

275 

tot het land Israel. Direct na de oorlog 
blies legerrabbijn Goren (nu Israels opper
rabbijn) de Shofar of ramshoorn. De op 
de Tempelberg geblazen shofar deed velc 
Israelis denken aan de shofar die door de 
priesters uit het Ieger van J ozua werd ge
blazen bij de inname van Jericho, ± 1250 
jaar voor Christus. 
Het proces van toename van religieus bc
wustzijn werd versterkt door de op Yom 
Kippoer, een belangrijke Joodse feestdag, 
begonnen oktoberoorlog in 1973 Deze oor
log vernietigde gevestigde waarheden over 
de Arabische wereld. Een wereld die voor
heen in Israel sterk gekleineerd werd. Ge
loof in militaire kracht aileen bleek niet 
voldoende te zijn. Er ontstond een klimaat 
waarin het J oods nationaal bewustzijn 
steeds meer samenviel met J oods religieus 
bewustzijn. Zo kon het gebeuren dat in de 
niet religieuze stad Karmiel het gemeente
bestuur een verbod uitvaardigde om var
kensvlees te verkopen. Het eten van var
kensvlees is volgens de J oodse religieuze 
wet verboden. Men voerde dit vcrbod in 
om het gevoel van J oodse identiteit tc 
verstevigen. 

Nationaal gevoel 
Met een toename van het J oodse religieu
ze bewustzijn nam ook het J oods natio
naal gevoel toe. Zionisme is J oods natio
nalisme. De grote J oodse filosoof Martin 
Buber waarschuwde al in de twintiger 
jaren van deze eeuw voor een vervorming 
van het Zionisme in de richting van Euro
pees nationalistisch handelen.2 De natio
nalistische bewegingen in Europa zijn 
zover gegaan dat zij voor hen vreemde 
naties uitsloten. 'Vreemde' volken werden 
gediscrimineerd, vervolgd en zelfs met uit
roeiing bedreigd. Dit gebeurde in het zo
genaamd geciviliseerde Europa en leidde 

2 Zie Bubers toespraak op het 12e Zionistische congres te Karlsbad in 1921. Gepubliceerd door 
Schocken (New York, 1969) in 'Israel and the world'. O.a. op basis van Bubers schrijven 
maken vee! Oz We Shalom aanhangers onderscheid tussen nationalisme (het hebben van lcgi
tiem nationaal gevoe!) en nationalistisch handelen (extreem nationalisme). Het is dit laatste 
waar zij zich tegen verzetten. Buber overigens was wei religieus, maar niet orthodox. 
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tot de moord op 6 miljoen J oden. Diege
nen zijn aan deze massamoord schuldig 
die zich hier niet tegen hebben verzet. Dit 
is het merendeel van de Europeanen. Zo 
wisten bijvoorbeeld de geallieerden wat er 
gaande was in het vernietigingskamp 
Auschwitz. Zij hadden dit kamp kunnen 
bombarderen maar hebben dit niet ge
daan.3 

Martin Buber zag al aan het begin van 
onze eeuw de gevaren van een extreem 
nationalisme. Hij pleitte daarom voor een 
ander nationalisme. Hij wilde een J oods 
nationalisme, dat de Arabische bevolking 
van Palestina als gelijkwaardige partner 
zou accepteren. De houding van het Zio
nisme ten opzichte van de Arabische be
volking is van groot belang. Dit zal de 
testcase zijn voor het Zionisme, schreef hij. 
In het Oude Testament is vastgelegd, dat 
er een wet en een regel zal gelden voor 
het J oodse volk en de vreemdeling. 4 Hier
aan dient het Zionisme, aldus Buber, 
herkend te kunnen worden. Ook Chaim 
Weizmann, de eerste president van de 
staat Israel, wees hierop. Hij schreef dat 
hij er zeker van was dat de wereld de 
J oodse staat zal beoordelen naar hetgeen 
zij met de Arabieren doet.5 Helaas wordt 
de stem van de Zionisten die deze ge
dachten hoog houden vandaag vee] te 
weinig gehoord. 
Nationalisme in Israel gaat samen met 
grote angst voor de omringende volken. 
Dit is een reele angst die echter vaak door 
ultra-nationalistische groepen wordt aan
gewakkerd en versterkt. De grenzen van 
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1949 zijn 'Auschwitz grenzen' ( onveilige 
grenzen). Terugtrekken naar de grenzen 
betekent zelfmoord. Het handvest van de 
PLO wordt vergeleken met Hitlers bock 
'Mein Kampf'. Palestijnen worden verge
leken met Nazi's. Deze vergelijkingen zijn 
niet alleen onjuist, maar ook gevaarlijk. 
Het is onwerkelijk om Palestijnen met 
Nazi's te vergelijken. Palestijnen willen en 
kunnen het J oodse volk niet uitroeien. 
Door deze vergelijking dreigt het zicht op 
het lsraelisch-Palestijns conflict los te 
raken van alle werkelijkheid. Daar waar 
een conflict een mythische dimensie krijgt 
dreigen de kansen op een oplossing te ver
minderen. Een voortdurende oorlog is 
echter noch in het belang van Israel, noch 
in het belang van de Palestijnen. Het ge
vaar van een mythische dimensie in het 
conflict is dat hierdoor onrechtvaardighe
den kunnen worden begaan, die niet in 
eigen kring bekritiseerd worden. Zij kun
nen zelfs worden gerechtvaardigd. Goesh 
Emoenim aanhangers rechtvaardigen door 
middel van dit vijandsbeeld van de Pales
tijnen vrijwel alle militaire optreden in 
bezet gebied .Er wordt gesproken over de 
grenzen van 1949 als 'Auschwitz grenzen'. 
Maar deze grenzen werden van 1949 tot 
1967 in het geheel niet beschouwd als 
'Auschwitz grenzen', zo schrijft Yehiam 
Weitz in het Israelische blad New Out
look.6 

Goesh Emoenim 
Hoe kon de Goesh Emoenim beweging 
ontstaan en op welke groep mensen oefent 
zij vooral aantrekkingskracht? Na 1967 

3 Dit werd vermeld door Israel Laurie van Yad Vashem -Jerusalem. 
4 Zie Deuteronomium 10: 19, Leviticus 19 : 34 en Leviticus 20: 1-8 en Rashi's commentaren 
hierop. Rashi was een groot Joods theoloog. 
5 Pag. 507 in Weizmann's autobiografie In dienst van mijn volk. Zie ook pag. 499 (Born Assen 
1949). ' ' 
6 New Outlook, oktober 1977. Palestijnse extremisten als Hoesseini, de grootmoefti (Moslim 
religieus Ieider) van Jerusalem in 1968, Achmed Shoekairy, PLO Ieider tot 1968 en Georg 
Habash, Ieider extreem radicale Palestijnse splintergroepering, zijn zeker niet representatief 
voor het Palestijnse volk. Het handvest van de PLO (waar niet elke Palestijn voor 100% achter 
staat) is gericht tegen de staat Israel, niet tegen het Joodse volk. De gcschiedenis van het Joodse 
volk heeft hen echter uiterst voorzichtig gemaakt. 
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jubelde een groot aantal rabbijnen over 
het wonder van de lsraelische overwin
ning. Israel had in deze door haar en 
Egypte ongewilde oorlog in zes dagen een 
groot gebied veroverd.7 In dit gebied lagen 
de Bijbelse plaatsen als (Oost)Jerusalem, 
Hebron, Bethlehem, etc. Vee! orthodoxe 
J oden zagen deze overwinning als door 
God gegeven. En het in dit wonder door 
God gegeven land mag door het J oodse 
volk niet meer worden opgegeven. Dit 
land dient door J oden bewoond en be
werkt te worden. Het is daarom een heili
ge plicht zich in dit bezette gebied te ves
tigen. Tot 1973 concentreerde men zich 
sterk op Oost-Jerusalem. In andere delen 
van bezet gebied wilde de regering onder 
Ieiding van de Arbeiderspartij niet dat er 
nederzettingen in dichtbevolkt Arabisch 
gebied zouden komen. Toch is deze regel 
door orthodoxe J oden doorbroken. In 
1968 boekte een groep van 73 orthodoxe 
J oden onder Ieiding van rabbijn Levinger 
alle kamers in het Parkhotel in het cen
trum van Hebron. Zij gaven voor het 
J oodse Paasfeest in Hebron te will en vie
ren. Kort hierop bleek echter, dat zij zich 
hier permanent wilden vestigen. De Israe
lische regering was verdeeld over deze 
zaak. Abba Eban, minister van Buiten
landse Zaken en de ministers van de 
Mapam-partij waren sterk tegen een per
manente vestiging. Uiteindelijk werd een 
compromis gevonden door de groep te 
verplaatsen naar een militair gebouw. Dit 
leidde tot de vestiging van de J oodse stad 
Kiryat Arba naast de Arabische stad 
Hebron. Een grote overwinning voor de 
nationalistische orthodoxe J oden. 
Tot 1973 werden verder geen pogingen 
ondernomen zich in bevolkt Arabisch ge
bied te vestigen. Kort na de Oktober
oorlog in 1973 sloot Israel overeenkom
sten met Egypte en Syric waarbij kleine 
stukken land in de Sinai en de Golan wer-
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den opgegeven. In bepaalde kringen van 
de orthodoxie leidde dit tot de vrees dat 
de regering eventueel bereid zou zijn aile 
bezette gebieden op te geven. Een groep 
van orthodoxe J oden kwam in 1974 bij
een in het huis van rabbijn Droeckman 
(nu de tweede man binnen de NRP). 
Deze bijeenkomst was het begin van de 
Goesh Emoenim beweging. De beweging 
moedigde openlijk mensen aan om zich in 
bezet bevolkt Arabisch gebied te vestigen. 
Dit tot groot ongenoegen van de toenma
lige regering. 
De tegenwerking van de Israelische rege
ring duurde echter niet lang. De positie 
van de voorstanders van de harde lijn in 
het kabinet werd sterker. Vooral nadat 
Shimon Peres in 1974 minister van De
fensie werd, kreeg de Goesh Emoenim be
weging meer mogelijkheden. Als minister 
van Defensie was Peres verantwoordelijk 
voor de militaire bezetting van West Bank 
en Gaza. Hij gaf de Goesh Emoenim aan
hangers de kans om zich in een legerkamp 
bij Nabloes te vestigen (Qaddoem). Ook 
bij Ramallah gaf Peres Goesh Emoenim 
aanhangers de gelegenheid zich in een 
legerkamp te vestigen. Deze nederzetting 
werd Ofra genoemd. Met het vestigen van 
deze twee nederzettingen boekte de op
komende Goesh Emoenim beweging een 
grote overwinning. Later werd ook bij 
Jerusalem een Goesh Emoenim nederzet
ting gesticht (Ma'ale Adoemim). Tot 1977 
waren deze drie nederzettingen de enige 
officieel niet toegestane nederzettingen in 
bezet gebied. Peres heeft met zijn handelen 
in deze dingen gedaan die niet in overeen
stemming waren met de toenmalige rege
ringspolitiek ten aanzien van de bezette 
gebieden. Na de verkiezingsoverwinning 
van de Likoed-partij werden deze drie 
nederzettingen gelegaliseerd. De Goesh 
Emoenim haastte zich een plan te maken 
voor 12 nieuwe nederzettingen. In een snel 

7 Oat deze oorlog ongewild was kan men Iezen in Uri Avnery's Israel zonder Zionisten. Uitg. 

Elsevier, Amsterdam, 1970. 
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tempo werden in de komende jaren daar
op nu ook in bevolkt bezet gebied neder
zettingen gesticht. Van de Likoed-regering 
kreeg de beweging geen beperkingen op
gelegd. 
Tijdens de regering van de Arbeiderspartij 
werden meest militair-strategische ar
gumenten aangevoerd om nederzettingen 
te stichten. De officiele regeringspolitiek 
van de Arbeiderspartij was het niet stich
ten van nederzettingen in bevolkt gebied. 
De Likoed heeft deze politick Iaten varen. 
Vanaf 1977 wordt dan ook het stichten 
van nederzettingen in dicht bevolkt Ara
bisch gebied door de regering aangemoe
digd. Volgens Hirsch Goodman, militaire 
correspondent voor de Jerusalem Post 
hebben al deze nederzettingen vrijwel geen 
militaire waarde. Hij meent zelfs dat de 
nieuwe nederzettingen obstakels zijn voor 
het Ieger. Hoe meer J oodse nederzettingen 
er in bezet gebied zijn, hoe meer militairen 
er nodig zijn om deze nederzettingen te be
schermen. Meer militairen in bezet gebied 
leiden tot meer veiligheidscontroles. Meer 
veiligheidsmaatregelen hinderen de lokale 
bevolking in hun dagelijks Ieven, hetgeen 
weer tot meer verzet oproept bij deze be
volking. En dit heeft als resultaat meer 
militaire maatregelen. De nederzettingen 
zijn de aanleiding geweest tot meer onrust 
in bezet gebied. Israels veiligheid is hier 
zeker niet mee gediend. In een tijd van 
oorlog moet het Ieger uitrukken naar meer 
dan zestig verschiiiende plaatsen in bezet 
gebied om de nederzettingen te bescher
men tegen een vijandige omgeving. Een 
zo sterke noodzakelijke versnippering van 
het relatief kleine lsraelische Ieger is zeker 
niet bevordelijk voor lsraels veiligheid.~ 
De Oz We Shalom beweging realiseert 
zich dit. 

De Nationaal Religieuze Partij 
De Goesh Emoenim beweging is ontstaan 
binnen de NRP. Een van de ]eiders van 

8 New Outlook, mei 1980. 
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de Goesh Emoenim staat op de tweede 
plaats van deze partij. De jongerenbewe
ging binnen de NRP heeft een belangrijk 
aandeel in het bevorderen van nederzettin
gen in bezet gebied. Veel jongeren binnen 
deze organisatie sympathiseren met de 
Goesh Emoenim beweging. In 1974 oefen
de de jongerenorganisatie onder Ieiding van 
Zevoelon Hammer (nu minister van On
derwijs) met succes druk uit op de NRP
leiders. Zij wilden, dat de NRP in haar 
coalitie met de Arbeiderspartij meer aan
dacht zou schenken aan nieuwe nederzet
tingen. Erg veel jongeren uit deze jonge
renorganisatie van de NRP wonen in deze 
ncderzettingen. Zomer 1981 liet Shaoel 
Yahalom, de huidige voorzitter van de 
jongerenorganisatie, mij vlak voor de ver
kiezingen weten, de voorkeur te geven aan 
een coalitie tussen Likoed en NRP boven 
een coalitie tussen Arbeiderspartij en 
NRP. De reden was, dat de Likoed de 
NRP-jongeren geen beperkingen met be
trekking tot nieuwe nederzettingen wil 
opleggen. zulks in contrast met de Arbei
derspartij. 

Het is de jongeren gelukt om hun moeder
partij te radicaliseren. Oud-NRP parle
mentslid David Glass meent dat dit een 
van de belangrijkste redenen is waarom de 
partij in de laatste verkiezingen gehalveerd 
is. De NRP had volgens Glass het accent 
op de J oodse religie en onderwijs in deze 
religie niet mogen opgeven. Het J oods 
religieuze accent echter schoof meer op de 
achtergrond en nationalistische elementen 
kwamen sterker naar voren. In de strijd 
om de nationalistische stemmers moet de 
NRP het altijd afleggen tegen de Likoed 
en Techiya. Volgens Glass is het hard no
dig dat de NRP-leden weer worden onder
wezen in de waarden van het J odendom. 
Voor de verkiezingen telde de NRP 12 
parlementsleden. Onder hen waren twee 
personen die sympathiseerden met de Oz 
We Shalom beweging. David Glass was 
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cen van deze sympathisanten. Nu telt de 
partij slechts 6 parlementsleden. Glass is 
zijn zetel kwijtgcraakt. Hij meent dat 
vooral psychologische argumenten aange
voerd moeten worden om hct enthousias
me van vooral jongeren voor de Goesh 
Emoenim-beweging tc verklaren. 
Tot 1967 werden aileen de Arbeiderspar
tijen als pionierspartijen gezien.9 Hier 
waren de mensen die het belangrijkste 
aandeel hebben geleverd in de stichting 
van de staat Israel. Daarom voelden veel 
orthodoxe J oden zich in dit opzicht infe
rieur. Na 1967 kregen zij de kans om als 
pioniers op te treden. Zij namen het voor
trekkerstouw om nieuwe nederzettingen 
te stichten. Er hangt een sfeer van roman
tick rond de Goesh Emoenim beweging. 
Bovendien is de beweging jong en actief. 
De kennis van de Joodse religie is bij 
velen echter niet groot. Nationalistische 
elementen lijken belangrijker te zijn dan 
religieuze elementen. AI snel kreeg de 
Goesh Emoenim beweging steun van de 
niet religieuze nationalistische Likoed
partij. Yoor vele NRP-jongeren ging de 
steun voor nederzettingen van de NRP en 
de Likoed niet ver genoeg. De Techiya
partij werd gesticht. Zij haalde bij de laat
ste verkiezingen 3 parlementszetels ten 
koste van de NRP. 
Bij de Techiya-partij leeft de vrees dat de 
autonomiebesprekingen tussen Egypte en 
Israel over Palestijns zelfbestuur kunnen 
leiden tot het opgeven van bepaalde ge
bieden. Zij wil geen meter bezet land op
geven - ook niet als dit tot vrede met de 
omringende Arabische Ianden zou kunnen 
leiden. V oor het eerst in de geschiedenis 
wordt nu een stuk land in plaats van een 
bepaald volk a is bevrijd gezien. V oor de 
Techiya-partij, die geheel uit Goesh Emoe-
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nim sympathisanten bestaat, is het een 
historische vergissing dat er nu Palestijnen 
in bezet gebied wonen. De verovering van 
het land wordt door velen van hen vcrge
leken met de verovering van het land 
Kana'an door de lsraelieten in de tijd van 
Jozua (± 1250 voor Christus). Rabbijn 
Shimon Golan, actief voor deze beweging, 
vindt dat de Palestijnen in het land Israel 
(tot lsrael behoort volgens hem ook het 
bezette gebied) ook aile J oodse nederzet
tingen dienen te accepteren. Als zij dit niet 
doen, kunnen zij hetland beter verlaten. 
Dr. Joseph Walk van de Oz We Shalom 
beweging merkte op dat de Goesh Emoe
nim haar uiterste best doet om de Palestij
nen hetland uit te werken. Hierbij wordt 
gcweld niet geschuwd. Het doe! heiligt de 
middelen. Het doe! is een J oods Israel ten 
westen van de J ordaan. Om dit J oodse 
karakter te bewaren worden Palestijnen 
door middel van dreigbrieven, landonteige
ningen en soms zelfs moordaanslagen aan
gespoord om hun heil buiten Israel en 
bezet gebied te zoeken.io 

In de enkele jaren dat de Goesh Emoenim 
beweging actief is heeft zij in snel tempo 
meer invloed gekregen op belangrijke re
geringsbesluiten ten aanzien van bezet ge
bied. Tot 1974 speelden vrijwel uitsluitend 
militair-strategische argumenten een rol 
om gebied bezet te houden. Tot 1977 zijn 
de militaire argumenten nog steeds belang
rijk- maar toch vindt de Goesh Emoenim 
binnen regeringskringen steeds meer ge
hoor. Met de overwinning van de Likoed 
in 1977 vindt er een omslag plaats. Vanaf 
dat moment worden de Goesh Emoenim 
argumenten binnen de Israelische regering 
als volwaardig beschouwd. Dit maakt de 
huidige onderhandelingen met Egypte 

9 De huidige lsraelische Arbeiderspartij 1s een federatie tussen Ma'arach en Mapam. De 
Ma'arach is in 1968 ontstaan uit een fusic van Mapal, Achdoet Ha'avoda en Rafi. 

10 Volgens Hillel Schenker van New Outlook waren hoogstwaarschijnlijk Goesh Emoenim 
aanhangers verantwoordelijk voor de moordaanslag op de Palestijnse burgemeester Bassam 
Shaka"a van Nabloes waarbij deze zijn beide benen verloor, 2 juli 1980. 
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over autonomic voor de Palestijnen in be
zet gebied uiterst moeilijk. De autonomie
onderhandelingen vloeiden voort uit de in 
1978 gesloten Camp David-akkoorden. 
Israels optreden met betrekking tot bezet 
gebied (onder andere de voortgaande 
bouw van nedcrzettingen) maakt het voor 
de Palestijnen uiterst oninteressant om 
aan de autonomiebesprekingen dee! te ne
men. Welke zin hebben besprekingen over 
de toekomst van de West Bank en Gaza 
voor de Palestijnen? De toekomst van het 
gebied wordt immcrs door de Israelis 
vastgelegd door de vestiging van steeds 
nieuwe nederzettingen. Minister Burg, 
de lsraelische minister van Binnenlandse 
Zaken, was zomer 1981 tijdens een ge
sprek hier uiterst duidelijk over. 'Nieuwe 
nederzettingen dienen de stichting van een 
Palestijnse staat in dit gebied onmogelijk 
te maken.' Minister Burg, lid van de NRP, 
was het oak niet eens met zijn partijgenoot 
prof. David Hartman die een Palestijnse 
staat niet wilde uitsluiten, mits deze Jood
se nederzettingen in haar gebied zou ac
cepteren. Minister Burg noemde prof. 
Hartman een minimalist, iemand die be
reid is met het minimum genoegen te ne
men. Minister Burg laat zich momenteel 
sterk leiden door de sterke Goesh Emoe
nim vleugel in zijn partij. Enkele jaren ge
leden was hij minister in een coalitiekabi
net met de Arbeiderspartij. Toen waren 
zijn uitspraken met betrekking tot bezet 
gebied veel minder extreem. De Goesh 
Emoenim beweging heeft helaas kans ge
zien vrijwel de gehele NRP in haar rich
ting te trekken. 

Oz We Shalom 
De Oz We Shalom beweging is in 1974 
ontstaan. Directe aanleiding hiertoe waren 
het ontstaan en de activiteiten van de 
Goesh Emoenim beweging. De Oz We 
Shalom beweging probeert duidelijk te 
maken dat de argumenten van de Goesh 
Emoenim niet in overeenstemming met de 
Joodse religieuze geschriften zijn. Oz We 
Shalom secretaris, prof. Joseph Walk, 
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vindt Goesh Emoenim een nationalistische 
beweging met fascisto'ide tendenzen. De 
basisideeen van de Oz We Shalom bewe
ging zijn niet nieuw. Er is een grate ver
wantschap met de ideeen van de Ichoed
beweging van Martin Buber en Jehoeda 
Magnes van de Hebreeuwse Universiteit 
v66r het ontstaan van de staat Israel. Een 
aantal van de oudere !eden van de Oz We 
Shalom groep was 40 jaar geleden oak in 
de lchoed actief. Wij hebben reeds eerder 
opgemerkt dat Buber de Zionisten voor 
het westerse nationalisme waarschuwde. 
Het J oodse volk is van dit extreme natio
nalisme het slachtoffer geworden. Nu ech
ter dreigen ultra-nationalistische J aden 
hetzelfde te doen als westerse nationalis
ten ten opzichte van de J aden deden. 
Ultra-nationalistische J aden echter willen 
het Palestijnse volk niet uitroeien. Zij zou
den wei graag zien dat de Palestijnen 
Israel en bezet gebied zouden verlaten. De 
Oz We Shalom beweging verzet zich tegen 
deze opstelling. 
De !eden van de Oz We Shalom beweging 
zijn vooral in universitaire kring te vinden, 
onder onderwijzers, rabbijnen, !eden van 
religieuze kibboetsim, etc. De gemiddelde 
leeftijd van Oz We Shalom sympathisan
ten is vee! hager dan die van Goesh Emoe
nim sympathisanten. De meeste leden 
komen van oorsprong uit de NRP. Velen 
echter hebben nu deze partij verlaten en 
zijn lid geworden van andere partijen zoals 
de Arbeiderspartij, Shelli en ook de ultra
orthodoxe Agoedat Israel partij. Oz We 
Shalom sympathisanten zijn niet bij de 
Likoed en de fascisto'ide Techiya en Kach 
partijen te vinden, vertelde dr. Walk. De 
laatste partij die openlijk propageert dat 
aile Palestijnen het land dienen te verlaten 
heeft bij de laatste verkiezingen gelukkig 
geen zetel in het parlement gehaald. Kach, 
Techiya en Likoed tellen naast ook de 
NRP wel Goesh Emoenim aanhangers. Zo
wel de Goesh Emoenim als de Oz We 
Shalom groepen zijn bewegingen die niet 
!outer op een partij zijn gericht. 
Beide bewegingen zijn klein. De Goesh 
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Emoenim beweging heeft een harde kern 
van ongeveer 600 mensen. Hier rond om 
heen telt de beweging enkele duizenden 
sympathisanten - hoofdzakelijk de bewo
ners van de nederzettingen in bezet gebied. 
Het is moeilijk aan te geven hoe groot de 
beweging precies is (met de Oz We Sha
lom groep is het niet anders) omdat men 
geen geregistreerde leden kent. De Goesh 
Emoenim heeft problemen voldoende 
mensen op de been te krijgen om haar 
ambitieuze plannen op de West Bank te 
verwezenlijken. Grote aantallen J oden zou
den zich volgens hun plannen in dit ge
bied moeten vestigen. Van 1967 tot 1979 
vestigden zich 60.000 mensen in bezet ge
bied (het merendeel van hen in Oost J e
rusalem). In dezelfde periode nam de 
Arabische bevolking in bezet gebied met 
160.000 mensen toe. De politieke invloed 
van de Goesh Emoenim is momenteel on
evenredig groot. Zij vindt steun bij de 
Likoed, de Techiya en een groot aantal 
parlementsleden van de NRP en de Ar
beiderspartij. Deze invloed heeft mede 
(niet aileen) te maken met het gevoerde 
Europese Midden-Oosten beleid. Dit be
leid heeft sinds 1967 de positie van de 
extremen in verschillende Israelische poli
tieke partijen versterkt,11 
De OZ We Shalom beweging is kleiner. 
Haar harde kern telt ongeveer 250 mensen. 
Volgens David Glass sympathiseert onge
veer 15 % van de NRP-leden met deze 
beweging. De NRP telt nu 6 parlements
leden waaronder Abraham Melamed, een 
fervent Oz We Shalom sympathisant. Bin
nen de Arbeiderspartij steunt parlements
lid rabbijn Menachem Hacohen de bewe
ging. De Oz We Shalom beweging is he
laas lang niet zo bekend als de Goesh 
Emoenim beweging. De spectaculaire 
acties van de Goesh Emoenim trekken 
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nu eenmaal meer aandacht dan het rustige 
optreden van de Oz We Shalom beweging. 
Prof. Walk wijt het verschil in bekendheid 
ook voor een groot deel aan het verschil 
in financiele middelen van beide groepen. 
De Goesh Emoenim beweging krijgt grote 
financiele steun van bepaalde orthodox 
Joodse organisaties in de Verenigde Sta
ten. Hiernaast zijn de argumenten die de 
Goesh Emoenim beweging hanteert in dis
cussies ten opzichte van de Oz We Shalom 
beweging niet altijd even eerlijk. Zo schre
ven zij in een blad van de NRP een artikel 
waarin Oz We Shalom werd vergeleken 
met de links Zionistische Shelli partij. 
De Shelli werd vergeleken met de com
munistische Rakach. De Rakach partij 
werd op haar beurt weer vergeleken met 
de PLO. Uit het artikel werd geconclu
deerd dat steun voor de Oz We Shalom 
beweging steun voor de PLO betekent. 
Het is onjuist en oneerlijk om tussen al 
deze genoemde groepen is-gelijk-tekens te 
plaatsen. Toch gebeurde dit. Het doel van 
deze vergelijking is om mensen in Israel 
af te schrikken om contact op te nemen 
met de Oz We Shalom beweging. Veel 
succes lijkt de Goesh Emoenim hier niet 
mee te hebben. Recentelijk worden bij 
veel debatten in Israel over de landbelofte 
en bezet gebied naast Goesh Emoenim 
vertegenwoordigers, ook Oz We Shalom 
vertegenwoordigers om hun reactie ge
vraagd. 

Orientaalse en Westerse Joden 12 

In Israel kent men orientaalse en westerse 
Joden. Westerse Joden komen van oor
sprong uit Oost- en West-Europa. Orien
taalse Joden komen meest uit het Arabi
sche Middellandse-zeegebied en uit de 
Arabische wereld. De Goesh Emoenim 
beweging krijgt haar steun vooral van 

11 Zie A.O. boekje nr. 1902 over de West Bank en Gaza. A.O. (Aktuele Onderwerpen)-reeks. 
Uitgave Stichting IVIO, postbus 37, Lelystad. 
12 In Israel wordt ook wei gesproken over Sefardische en Ashkenazische Joden. Echter niet 
aile Sefardische Joden zijn orientaalse Joden. Zie voor de discussie over Ashkenazim en 
Sefardim, New Outlook, augustus 1981. 
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westerse J oden. Onder degenen die zich in 
de West Bank vestigden zijn erg weinig 
orientaalse J oden te vinden. De Oz We 
Shalom groep daarentegen telt zowel wes
terse als orientaalse J oden. Volgens rab
bijn Aaron Shuster, oud-opperrabbijn in 
Amsterdam, zijn de verschillen tussen bei
de groepen meer cultureel dan religieus 
bepaald. Met betrekking tot de meeste za
ken is dit juist, maar met betrekking tot 
vragen over landbezit blijken er grote ver
schillen tussen beide groepen te zijn. Op
perrabbijn Goren van de Ashkenazische 
J oden in Israel heeft overduidelijk voor de 
Goesh Emoenim standpunten gekozen. De 
Sefardische opperra bbijn Ovad ja Joseph 
doet dit niet.12 In 1979 liet opperrabbijn 
Ovadja Joseph weten voor het opgeven 
van bezet gebied onder bepaalde voor
waarden te zijn. Dit leidde tot uiterst felle 
reacties van Goesh Emoenim aanhangers. 
De argumentatie van de opperrabbijn is 
vrijwel dezelfde als die van de Oz We 
Shalom beweging. Ovadja Joseph liet in 
een interview in 'New Outlook' weten er
van overtuigd te zijn dat 90 % van de 
Sefardische J aden in Israel (de helft van 
bevolking) zijn ideeen ondersteunt. Open
Iijke steun voor de ideeen van Ovadja 
Joseph kwam van de Agoedat Israel par
tij. De belangrijke Jerusalem Post reageer
de uiterst enthousiast. Ook Immanuel J a
covobitz, opperrabbijn van Groot-Brittan
nie Iiet weten in ruil voor vrede voor het 
opgeven van bezet gebied te zijn.ts Dit 
betekent dat voor hen concessies met be
trekking tot landbezit niet onmogelijk 
worden geacht. 
Vaak wordt beweerd dat orientaalse J o
den de Arabieren meer haten dan wester
se J oden. Uit een onderzoek van 'New 
Outlook' 12 en gesprekken die ik zelf met 
orientaalse J aden heb gevoerd bleek dat 
dit beeld niet juist is. Toch hebben vee] 
orientaalse J oden bij de laatste verkie
zingen op de Likoed gestemd, welke partij 

"l New Outlook, oktober 1979. 
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tegen het opgeven van de West Bank en 
Gaza is. Zij stemden echter niet op de 
Likoed vanwege deze ideeen. Zij stemden 
Likoed omdat 30 jaar regering van de Ar
beiderspartij voor hen geen verbetering 
heeft gebracht. Men hoopte dat de Likoed 
meer aandacht aan hun positie zou scherr
ken. Ret is echter de vraag of de Likoed
regering wei zo'n verbetering voor de 
vaak arme orientaalse Joden heeft ge
bracht.12 

Land en Ieven 
De argumenten van de Oz We Shalom 
beweging tegen de bezetting van de West 
Bank en Gaza zijn talrijk. Voor een be
langrijk dee! zijn deze argumenten geba
seerd op Oude Testament en rabbijnse 
geschriften (Talmoed). Voor een dee! zijn 
haar argumenten ook pragmatisch. 
V oar orthodoxe J oden is hetgeen in het 
Oude Testament en commentaren staat 
bepalend voor hun handelen. Ret is daar
om noodzakelijk hier een aantal belang
rijke gegevens uit Oude Testament en Tal
moed te vermelden, die betekenis hebben 
voor de huidige politieke situatie. 
In een discussie tussen de opperrabbijnen 
Goren en Joseph vroeg de laatste de eerste 
hoeveellevens de verdediging van de West 
Bank en Gaza aileen zou mogen kosten. 
'Drie maal tweehonderdduizend' ant
woorde rabbijn Goren.ts 
Ret belangrijkste argument van de Oz We 
Shalom beweging is het argument van 
Pikoe-ach Nefesh. Dit houdt in dat Ieven 
belangrijker is dan land. Om Ievens van 
het eigen volk te redden kan het nodig 
zijn land op te geven volgens de J oodse 
religieuze voorschriften. Ret J odendom 
telt 613 ge- en verboden. Onder deze ge
en verboden is ook het verbod dat land 
dat door God aan het J oodse volk is ge
geven niet afgestaan mag worden aan an
dere volken. Onder dit land valt ook de 
West Bank en Gaza dat door religieuze 
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Joden Judea en Samaria genoemd wordt. 
Hierover zijn de aanhangers van beide be
wegingen het eens. De ge- en verboden 
mogen niet uitgevoerd worden als dit de 
dood van de uitvoerende persoon of per
sonen zou betekenen. Echter drie geboden 
moeten altijd in acht worden genomen, 
ook als dit de eigen dood betckent. Deze 
drie geboden zijn: 
1) Gij zult geen afgoden dienen, 
2) Gij zult niet doodslaan, 
3) Gij zult geen incest begaan (volgens het 
Oude Testament verboden huwelijken). 
De Goesh Emoenim beweging heeft echter 
een vierde gebod aan dit drietal toege
voegd: Gij zult geen land opgeven.14 

Daarom kon opperrabbijn Goren tot zijn 
schokkende uitspraak komen. Rabbijn 
Shimon Golan vindt dat Pikoe-ach Nefesh 
aileen geldt voor individuele personen en 
niet voor een volk in de positie van Israel. 
Prof. Joseph Walk vindt Golans argument 
nonsens. Alsof een enkel Ieven belangrij
ker zou zijn dan dat van vele Ievens. Alsof 
ook een onderscheid gemaakt zou kunnen 
worden tussen het belang van een Ieven 
en het Ieven van een volk. 
Rabbijn Immanuel Jacovobitz wijst erop 
dat Massada niet het voorbeeld voor het 
J oodse volk dient te zijn. Tweeduizend jaar 
geleden vochten de J oden tot de laatste 
man op Massada tegen de Romeinen. De 
laatste J oden op Massada wilden zich niet 
overgeven en pleegden zelfmoord. V elen 
(gelukkig niet allen) in Israel zijn trots op 
de J oodse verdedigers van Massad a. Zij 
vinden dat dit een voorbeeld voor de ver
dediging van Israel dient te zijn. Rabbijn 
J acovobitz vindt dit niet. Het voorbeeld 
voor Israel zou rabbijn Yochanan Ben 
Zakai moeten zijn. Toen de Romein Ves
pasianus 2000 jaar geleden met zijn Ieger 
de stad Jerusalem bclegerde zei Y ochanan 
Ben Zakai tot zijn volk: 'Mijn kinderen, 

14 Dit bleek uit een gesprek met prof. Walk. 
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waarom vernielen jullie deze stad en 
waarom zijn jullie er op uit om de Tempel 
te verwoesten? Want wat is het dat hij 
van jullie vraagt? Waarlijk hij vraagt niets 
van jullie behalve een boog of een pijl en 
hij zal van jullie weggaan'. De bevolking 
van Jerusalem antwoordde in overmoed 
dat zij Vespasianus zouden doden. Hierop 
verliet Rabbijn Yochanan Ben Zakai de 
stad en vroeg Vespasianus toestemming 
om zich met zijn discipelen in Javne te 
vestigen om hier een gebedshuis te stich
ten. V espasianus gaf Y ochanan Ben Zakai 
deze toestemming.15 Dankzij de houding 
van Yochanan Ben Zakai en andere J ood
se !eiders die zijn voorbeeld volgden be
staat het J oodse volk no g. De Massada
mentaliteit had allang tot uitroeiing van 
het J oodse volk geleid, meent rabbijn J a
covobitz. De geboden van God zijn ge
geven om bij te Ieven, niet om bij te 
sterven. 

De huidige positie van Israel is door het 
bezet houden van de West Bank en Gaza 
zo verslechterd, dat haar bestaan bedreigd 
wordt, vinden vele Oz We Shalom sympa
thisanten. Vele Ianden hebben de banden 
met Israel verbroken. In Europa en de 
Verenigde Staten groeit steeds meer weer
stand tegen Israels bezettingspolitiek. De 
gei:soleerde positie achten zij voor het land 
uiterst gevaarlijk. Ook maakt Israels har
de opstelling het uiterst moeilijk om tot 
een vergelijk met de Palestijnen en de 
Arabische wereld te komen. Israel kan het 
onmogelijk volhouden om in een steeds 
voortdurende oorlogssituatie te Ieven. 
Rabbijn Golan ziet deze problemen voor 
Israel minder somber in. Met de Arabi
sche Ianden en de Palestijnen acht hij een 
vredesovereenkomst vrijwel niet mogelijk. 
Hij heeft grote twijfels ten aanzien van 
de vrede tussen Israel en Egypte. De V er
enigde Staten zullen echter Israel niet in 

13 Pag. 35 uit: The fathers according to rahbi Nathan. Vertaald in het engels door Judah 
Goldin. Yale University Press, 1955. 
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de steek Iaten, meent hij. 
Prof. Joseph Walk wijst erop dat door 
lsraels houding het land niet aileen door 
de Arabische wereld bedreigd wordt, maar 
dat er ook een interne bedreiging is. In 
het bezette gebied wonen ongeveer 
1.300.000 mensen. De bevolkingsgroei van 
deze Palestijnse bevolking is erg hoog. 
De bevolking is Israel niet erg vriendelijk 
gezind hetgeen geen wonder is gezien het 
optreden van Tsraels militairen. Hoe zal 
Israel dit gebied ooit zonder geweld bezet 
kunnen houden? De nieuwe Joodse neder
zettingen kosten handen vol geld en dit 
terwijl er jaarlijks enorme tekorten zijn. 
(De verdediging van de nederzettingen 
vergt erg veel van het Tsraelische Ieger. 
Het Israelische Ieger wordt steeds vaker 
gedwongen tegen de Palestijnse bevolking 
op te treden.) 
De Palestijnse bevolking bedreigt ook het 
J oodse karakter van de staat Israel. Bin
nen Israel en bezet gebied wonen nu 3 
miljoen J oden en bijna 2 miljoen Palestij
nen. Binnen 30 a 40 jaar zullen er in dit 
gebied meer Palestijnen dan J oden wonen, 
als de groei van beide groepen zo doorgaat 
als de afgelopen 10 jaar. De Palestijnse 
bevolkingsgroei is hoog. De J oodse bevol
kingsgroei is laag en bovendien komen er 
nauwelijks meer J oodse immigranten het 
land binnen. Rabbijn Shimon Golan ziet 
dit probleem. Hij gelooft echter dat God 
door middel van een wonder voor uit
komst zal zorgen. Prof. Walk's reactie is 
dat de Goesh Emoenim graag zelf voor dit 
wonder zullen zorgen door het Ieven van 
de Palestijnen ondragelijk te maken. Rab
bijn Immanuel Jacovobitz wijst erop dat 
de halacha, de J oodse religieuze wetge
ving, niet op wonderen is gebaseerd. 

Rechtvaardigheid 
De Joodse wet gebiedt dat het Joodse volk 

16 Deuteronomium 10 : 19. Zie ook noot 6. 
17 A.O. boekje nr. 1762 over Pastor Elias Chacour. 
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rechtvaardig moet zijn. Rechtvaardig niet 
alleen ten opzichte van het eigen volk, 
maak ook ten opzichte van de vreemde
ling. 'Daarom zult gij de vreemdeling 
liefde bewijzen, want vreemdelingen zijt 
gij geweest in het land Egypte' staat er in 
het Oude Testament.16 
Goesh Emoenim ziet Palestijnen niet als 
vreemdelingen, maar als vijanden en daar
om kan van deze liefde jegens de vreem
deling bij de Goesh Emoenim niet gespro
ken worden. Nog afgezien van het feit dat 
met betrekking tot de Paleslijnen niet van 
vreemdeling kan worden gesproken. Pa
lestijnen zijn hiervoor te veel verwant aan 
het Joodse volk. Zij hebben al duizenden 
jren in dit land gewoond.17 
De Goesh Emoenim meent dat door de 
verjoodsing van West Bank en Gaza het 
Messiaanse tijdperk dichterbij zal komen. 
Oz We Shalom verwijt de Goesh Emoenim 
beweging God een handje te willen helpen 
naar hun inzichten. De Goesh Emoenim 
beweging is een messianistische beweging. 
Een beweging te vergelijken met de bewe
ging van Shabettai Zvi, ontstaan in het 
Turkije van de zeventiende eeuw. Shabet
tai Zvi meende dat hij de Messias was en 
wist voor korte tijd een groot aantal vol
gelingen om zich heen te verzamelen. De 
Goesh Emoenim kent geen messias in haar 
midden maar meent wei door haar activi
teiten de komst van de Messias te kunnen 
bespoedigen. Zij heeft ook minder invloed 
dan de beweging van Shabettai Zvi. 

Oudtestamentische beloften ts 

God heeft het land Israel beloofd aan het 
J oodse volk. Hierover zijn beide bewe
gingen het eens. Echter tussen belofte en 
vervulling van een belofte kan geruime tijd 
zitten. Beloften zijn voorwaardclijk en 
bcloften betekenen nog geen bezit. 

18 De argumenten in deze paragraaf komen aile van Oz We Shalom aanhangers; uit de Oz We 
Shalom informatiebladen 1, 2, 3 en 4 en/ of uit gesprekken. 
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Abraham 
Abraham wordt gezien als de vader van 
het Joodse volk. ln het Oude Testament 
wordt beschreven hoe Abraham vanuit 
een ver land naar Kana'an trok. In dit 
land sluit God een verbond met hem. Het 
land wordt aan de nakomelingen van 
Abraham beloofd. Echter pas 400 jaar na 
deze belofte neemt het volk Israel hetland 
in gebruik.1n Belofte gaat aan het in ge
bruik nemen vooraf. Tussen belofte en 
vervulling kan geruime tijd zitten. Het is 
echter niet aan de mens om deze tijd te 
be pal en. Door deze belofte is het J oodse 
volk aan het land verbonden. Echter dit 
verbond betekent nog geen eigendoms
recht. Nadat God Abraham hetland be
loofd had, sloot Abraham een compromis 
met Lot. Abraham en zijn neef Lot twist
ten over het land. Terwille van de vrede 
met zijn neef sloot Abraham een overeen
komst met Lot, waarbij hij een deel van 
het land aan hem afstond. Dit compromis 
had Abraham zeker niet gesloten als hij 
hierin een vermindering van de belofte 
had gezien. Abraham kon dit compromis 
sluiten, omdat hij een sterk vertrouwen in 
God had. Een sterk vertrouwen is een 
voorwaarde voor het in vervulling doen 
gaan van een belofte. 'En Abraham ver
trouwde op de HERE en Hij rekende het 
hem toe als gerechtigheid', staat in het 
boek Genesis (Gen. 15 : 6). 
De Bijbel kent absolute en voorwaarde
lijke beloften. Een absolute belofte geldt 
altijd. De landbelofte is echter niet abso
luut, maar is gebonden aan voorwaarden. 
Het land moet door het volk beleefd wor
den als een gave van God. Dit betekent, 

285 

dater naar Gods Woord geleefd dient te 
worden. De Bijbel waarschuwt het volk 
Israel, dat wanneer het God los laat, het 
dan het land los zal moeten Iaten. Dit 
betekent niet dat God Zijn volk los zal 
Iaten. Wanneer het zich bekeert, zal Hij 
hen doen wederkeren naar het land der 
Vaderen. Het zijn afgoderij en sociale on
gerechtigheid, die het wonen in het land 
in gevaar brengen. Het zijn vooral de 
profeten J esaja, Amos en Micha, die het 
volk op de sociale onrechtvaardigheden 
wijzen. Afgoderij en sociale onrechtvaar
digheid blijken vaak samen te gaan. Het 
Zionisme is ontstaan als een seculiere be
weging en niet uit geloof in Gods beloften. 
Vee] orthodoxe J aden hebben hier moeite 
mee. Oz We Shalom kan dit aanvaarden, 
zolang de handelingen van de Zionisten 
niet in strijd zijn met de Oudtestamenti
sche voorschriften. Daar waar de hande
lingen van sommige Zionisten (groepe
ringen) in strijd zijn met de Oudtestamen
tische voorschriften zal Oz We Shalom 
zich ertegen verzetten. Daarom ook verzet 
men zich tegen de Goesh Emoenim be
weging. 
Belofte is geen bezit. Goed en oprecht 
handelen staan centraal bij de landbelofte. 
Het volk Israel kan hetland pas in bezit 
nemen als de maat van het onrecht van 
de Amorieten vol is. Niet Israel, maar 
God bepaalt wanneer dit zo ver is. Be
lotte heft, volgens de Oz We Shalom be
weging, ook niet automatisch het recht 
van anderen op. Aileen een rechtvaardig 
volk zal in het land kunnen Ieven. 
De Oz We Shalom beweging verwijt de 
Goesh Emoenim beweging Gods beloften 

19 Het land wordt in gebruik genomen, niet in bezit (de Goesh Emoenim spreekt over bezit). 
Het blijft Gods eigendom- zie o.a. Leviticus 25: 23. Het bock Jozua laat zien dat lsraels 
overwinningen aile van Godswege gcgeven zijn. Hieruit blijkt dat zij zelfs geen militaire claim 
op het gebied kan leggen, meent dr. P. B. Dirksen, Oud-Tcstamenticus aan de Leidse Universi
teit. Als Israel Gods gebodcn vcrlaat zal zij het recht op landgebruik verliezen. Zie Jozua 23 
en 24. 
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te verlagen tot waarzeggerij. Ook vindt 
Oz We Shalom het erg, dat de Goesh 
Emoenim beweging in binnen- en buiten
land bij velen de indruk achter laat, dat 
de J oodse orthodoxie en de J oodse religie 
een hindernis op weg naar vrede zou zijn. 
Eerder is het tegenovergestelde het geval. 
Orthodoxe J aden Iaten nu binnen de Oz 
We Shalom beweging zien dat de religieu
ze argumenten van de Goesh Emoenim 
beweging weinig steek houden. 
De Oz We Shalom beweging wijst erop, 
dat het J odendom sterk ethisch gericht is. 
Golda Meir (premier van Israel 1969-
1974) heeft eens gezegd dat zij het ver
schrikkelijk vond dat lsraelische soldaten 
in de oorlogen met de Arabische Ianden 
gedwongen waren te doden. De eerste 
Israelische soldaten, die in bezet gebied 
dienst moesten doen, lieten weten moeite 
te hebben met een hard optreden tegen de 
Palestijnse bevolking. Dit probeerden zij 
ook zoveel mogelijk te vermijden. Van
daag echter treden militairen veel harder 
op. Het komt steeds veelvuldiger voor dat 
militairen fouten maken in hun optreden 
ten opzichte van de lokale bevolking. Het 
is erg dat deze fouten worden gemaakt. 
Het is nog erger dat de militairen nauwe
lijks onderzoek dulden naar de fouten 
van hun eigen mensen. Prof. Joseph Walk 
is bedroefd dat de lsraelische militairen 
hun ethisch bewustzijn verloren lijken te 
hebben. 
Naast religieuze argumenten hanteert de 
Oz We Shalom beweging ook pragmati
sche argumenten tegen bezetting van Ara
bisch land. Het is vooral de grate en snel 
groeiende Palestijnse bevolking die de 
Israelische pragmatici zorgen baart. Kart 
na de zesdaagse oorlog was Ben Goerion 
(tot 1965 Israels premier) voor een terug
gave van vrijwel alle bezette gebied. Ben 
Goerion stand bekend als een voorstander 
van de harde lijn ten opzichte van de Ara
bische wereld. Hierbij verloor hij echter 
niet de realiteit uit het oog. 
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Prof. Joseph Walk is secretaris van de Oz 
We Shalom beweging. Hij was hoogleraar 
geschiedenis aan de Bar Ilan Universiteit 
en is nu verbonden aan het Leo Baek In
stituut in Jerusalem. Leo Baeck was een 
belangrijke liberale rabbijn die de nazi-he! 
heeft overleefd. Het instituut probeert nu 
werken over het Duitse J odendom tot 1933 
voor publikatie gereed te maken. Prof. 
Walk ziet een nauwc band tussen het werk 
van het Leo Baeck Instituut en het werk 
van Oz We Shalom. Velen die betrokken 
zijn bij het Leo Baeck lnstituut, zijn over
levenden van de nazi-he! in Duitsland. 

Deze paging tot genocide (volkerenmoord) 
mag nooit herhaald worden. Daarom is 
het nodig dat Israel sterk is en blijft. Maar 
Israel mag daarbij niet blijven staan. Zij 
dient het initiatief te nemen om tot een 
oplossing van het lsraelisch-Arabisch con
flict te komen. Een blijvende oorlogssi
tuatie zallsrael nooit vol kunnen houden. 
Israel zal haar best moeten doen om tot 
een vergelijk met de Arabische Ianden en 
de Palestijnen te komen. De Oz We Sha
lom beweging vindt dat Israel tot vandaag 
uiterst weinig pogingen hecft ondernomen 
om tot vrede met haar Arabische buren 
te komen. De Oudtestamentische voor
waarden om in het land te Ieven mogen 
niet uit het oog worden verloren. Dus 
geen ongehoorzaamheid aan Gods gebo
den, geen afgoderij en sociale ongerechtig
heid. 

De naam van de beweging is niet voor 
niets Oz We Shalom. De naam betekent 
'kracht en vrede'. Het is een naam die ge
baseerd is op Psalm 29 : 11; 'De HERE 
zal Zijn volk sterkte verlenen, de HERE 
zal Zijn volk zegenen met vrede'. Dit zal 
ook geschieden, wanneer Israel zich aan 
Gods geboden houdt. Het is te hopen dat 
de beweging een bijdrage kan leveren aan 
een vrede tussen Israel en de Palestijnen. 
Een vrede waarbij beide volken ondanks 
alle conflict naar hunkeren. 
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Overzicht politieke partijen en coalities in Israel: 

aantal zetels in 1969 1973 

Shelli 3 1 
Arbeidersparti j 56 51 

N.R.P. 12 10 

Het reli- Tami 
gieuze Techiya 
blok Agoedat Israel 4 

5 
Poale Agoedat Israel 2 

Likoed 32 39 
Dash 
Lijst Flatto Sharon 
Anderen 11 14 

---

Totaal aantal parlementsleden 120 120 

Coalities: 

1977 

1 
32 

12 

5 

45 
15 

1 
9 

120 
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1981 

47 

6 
3 
3 

4 

48 

9 

120 

1973: Arbeiderspartij en NRP - samen 61 zetels. De NRP is onmisbaar voor de 
coalitie waardoor zij met haar Goesh Emoenim vleugel een erg grote invloed 
heeft. 

1977: Likoed, NRP, Agoedat Israel, Poale Agoedat Israel en lijst F1atto Sharon 
- samen 63 zetels. Een maand later komt de Dash deze coalitie versterken. 
Hierdoor krijgen de regeringspartijen samen 78 zetels in het parlement. 
De Dash valt in deze regeringsperiode langzamerhand uiteen. Bij de verkie
zingen in 1981 bestaat zij niet meer. Ook in deze coalitie is de invloed van de 
J oodse orthodoxie erg groot. 

1981: Likoed, NRP, Agoedat Israel, Poale Agoedat Israel en Tami- samen 64 
zetels. Ook ditmaal bleken de religieuze partijen onmisbaar in een coalitie. 
Minister Burg merkte zomer 1981 hierover op: 'De NRP werd in de verkie
zingen gehalveerd, haar invloed is echter hetzelfde gebleven'. 

Voor meer informatie over dit onderwerp: 
Goesh Emoenim beweging, 14 Remezstr., Tel Aviv, Israel. 
Oz We Shalom beweging, Postbus 4433, Jerusalem, Israel. 
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290 Column: Tijd voor essenties 
door dr. H. van Ruller 

292 De verkiezingsstrategie van bet CDA 
Weergave van een gesprek lUssen mr. W. C. D. Hoogendijk, drs. f. de Koning, dr. f. 
Kremers, drs. A.M. Oostlander en drs. H. H. F. Wijffe/s, onder Ieiding van drs. 
H. Borst/ap. 
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Medio mei is het twcede kabinet-Van Agt gestrand. Wat zijn de achtergronden gewecst 
van dezc breuk tussen ehristen-democraten en soeialisten? Welke kansen zijn er op het 
herstellen van deze coalitie, die in de zomer van vorig jaar zozeer door beidc partijen 
werd gewenst? Of zit een eoalitie CDA/VVD voor aeht jaar in het versehiet? Een ge
sprek over het te voeren werkgelegenheidsbcleid, de spanning tussen zuinigheid en bezie
ling, de rol van personen in de politick, het vredcs- en veiligheidsbeleid en ook over het 
CDA. Heeft het CDA temiddcn van alle verkiezings- en formatiedrukte na zijn oprieh
ting eind 1980 voldoende gelcgenheid gchad om zich af te vragen welk CDA het wil zijn? 

307 De verantwoordelijke mens en bet regelsysteem 

door prof. dr. A. G. Weiler 

De rcdactie hceft de heren Weiler en Klapwijk gevraagd te schrijven over de politieke 
bcginsclen van het CDA, zoals neergelegd in het Program van Uitgangspunten. Daarbij 
wcrd hun de vraag voorgelcgd of de vier politicke beginselen- gereehtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidariteit- tegelijkertijd opgeld doen of dat 
ze wellicht enigszins aan elkaar tegengesteld zijn. 
Weiler benadrukt het ontbreken van een maatschappijanalyse, waardoor gemakkelijk het 
gevaar kan ontstaan dat vertrouwde 19e-eeuwse normen en waarden onder het stof van
daan worden gehaald voor de vragen van nu. 
En voorts: welke wcrkelijke vrije bcleidsruimte hcbben mensen en organisaties temidden 
van aile onontkoombaarheden? Welke realiteitswaarde heeft tegen deze achtergrond een 
begrip als gespreide verantwoordelijkheid? 

316 Grondbcginselen van cbristen-democratiscbe politick 

door prof. dr. f. Klapwijk 

De heer Klapwijk gaat in op de status en de onderlinge vcrhouding van de in het Pro
gram van Uitgangspunten vermelde politieke beginselen. Hij mist een christelijke staats
en maatschappijbeschouwing. Het Program signaleert wei, aldus de schrijver, vier nor
matieve beginselen, maar het politiekc kader daarvan is meermalen zoek. 

325 Voortgezet basisonderwijs, een ingrijpende herstructurering van voortgezet onderwijs 
door prof. dr. S.D. Fokkema 

Onlangs hebben de voormalige minister van Onderwijs Van Kemenade en de huidige 
minister Deetman een nota gepublieeerd over gelntegreerd basisonderwijs: 'Verder na het 
basisonderwijs'. De heer Fokkema bespreekt deze nota. 

333 De christen-democratic vandaag in Belgie 
door A. Bertrand 

Met de voortgang van de Europese integratie groeit de samenwerking tussen de christen
democratische partijen. De kennis in het CDA over ontwikkelingen in de zusterpartijen 
is evenwel gering. De heer Bertrand sehrijft over de positie van de ehristen-democraten 
in Belgie. 

340 Documentatie: Europese communisten en socialisten in beweging 

Deze bijdragc is geschreven door dr. K. J. Hahn ten behoeve van de buitenlandcommis
sie van het CDA. Hierin worden met name recente contacten tussen Franse socialisten 
en Italiaanse communisten gesignaleerd en wordt ingegaan op de betekenis ervan in het 
Europese politieke krachtenveld. 
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Tijd voor essenties 

Deze column is geschreven tijdens de af
gelopen Pinksterdagen. De koppeling van 
christelijke feestdagen aan wat elders wel 
'bank-holidays' wordt genoemd is een zin
vol overblijfsel van de tijd, waarin chris
tendom en overheidsmacht nauw samen
gingen. Er is dus tijd voor het schrijven 
van een column. 
Pinksteren, dat zijn de dagen waarop wij 
behoren te denken aan het vuur van de 
geest van God. Het hoort ons in beweging 
te brengen. De geest van God biedt ons 
doorzicht en uitzicht. Hij brengt doctrines 
en formules tot Ieven en geeft kracht en 
spirit om de regelmaat van het dagelijks 
Ieven te doorbreken. Het is de tijd, waar
in onze kinderen zonder aanwijsbare 
reden handelingsbereid zullen vertellen 
van vergezichten, van door ons niet erva
ren werkelijkheden. Ouderen zullen dan 
de tijd nemen om na te denken, hoe zij 
hun jonge jaren hebben ervaren en hoe 
het in de toekomst zou kunnen zijn. On
dergeschikten zullen moed hebben om 
naar hun baas te gaan en te zeggen hoe 
het beter zou kunnen, zich verheffend 
boven de dagelijkse onderworpenheid aan 
allerlei regels. 
Pinksteren 1982 betekent, dat bloed en 
vuur en rookwalm op een paar stukjes 
land in de Zuidelijke IJszee betekenis 
moeten hebben. Het schrijven van een 
column op Pinksteren, nadat in de kerk 
Handelingen 2 is voorgelezen, verplicht. 
Zonder perspectief, visie en heilige wil tot 
verandering is christelijke politiek zinloos. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 6/82 

Bestuur wordt dan het zoeken van de 
lieve vrede, het compromis met instand
houding van onrecht en het zich neerleg
gen bij bestaande situaties, waarbij een 
streven naar menselijke ontplooiing aileen 
maar lastig is. Behalve het gewone hand
haven van evenwichten, zullen christenen 
moeten streven naar het aan de horizon 
wenkende Koninkrijk van God, waarvan l 

beloofd is dat het zal komen hoe en waar 
dan ook. Tekenen moeten wij oprichten, 
die van een goede toekomst vertellen en 
die gefundeerd zijn op, geworteld in een 
christelijke visie. 
Wij durven in de naamgeving van onze 
politieke partij te getuigen van het feit, 
dat wij christenen willen zijn. Dat wil 
zeggen: navolgers van een bewoner van 
deze aarde, die, omdat hij gezien werd 
als een betrekkelijk onbelangrijke bedrei
ging voor de machthebbers, langzaam 
werd doodgemarteld hangend aan een 
afschuwelijk martelwerktuig. Politiek be
drijven betekent deelnemen aan de selec
tie van machthebbers en het zolang moge
lijk vasthouden van de macht. Machtheb
bers, die dus niet op een strijdros, maar 
op een ezel rijden, die vertellen dat zij 
hun vijanden lief zullen hebben, die 
macht uitdrukkelijk zullen gebruiken om 
te dienen en niet om gediend te worden, 
die een diepe kennis dragen van wat het 
begrip rechtsstaat inhoudt. Machthebbers, 
die begrijpen, dat je het selectieproces 
van !eiders door middel van vrije verkie
zingen niet mag behouden door miljoenen 
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te vernietigen en de schepping te verpes
ten. Machthebbers, die een economische 
boycot, en wellicht het zenden van een 
cxpeditieleger, zullen gebruiken om mar
telingen en verdwijningen in een ander 
land tegen te gaan (in plaats van het ver
werven van potentiele delfstoffen). 
Het CDA is aan haar naamgeving ver
plicht voortdurend tijd vrij te maken en 
ruimte te scheppen voor een voortdurende 
doorwerking van het Evangelic. Bijbel
lezen, bezinning, het zingen over een 
nieuwe toekomst en het bidden om kracht 
onder het teken van het kruis is bitter 
nodig. Aileen dan komen de papieren for
mules tot Ieven en kunnen wij ons ontwor
stelen aan bestaande wetten, regels, ge
woonten, procedures, machtsverhoudin
gen en bureaucratic. Wij zullen tijd moe
ten vrijmaken om al die op het eerste ge
zicht verstikkende systemen weer aan 
hun doe! te doen beantwoorden of, als dat 
niet meer gaat, ze rigoureus af te schaffen 
en betere regels te formuleren en tot Ieven 
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te brengen. Daarvoor is een realistische 
kijk op de werkelijkheid nodig, weet van 
het Koninkrijk van God en heilig vuur. 
Het navolger van Christus willen zijn be
tekent dat wij daarbij het loodje kunnen 
leggen. Pinksteren verplicht! 
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Op uitnodiging van de redactie zijn op 7 juni j.l. 
voor een gesprek bijeengekomen de heren mr. W. C. 
D. Hoogendijk, drs. J. de Koning, dr. J. Kremers, drs. 
A. M. Oostlander en drs. H. H. F. Wijffels, onder 
Ieiding van drs. H. Borstlap. 

Aanleiding voor dit gesprek was de kabinetscrisis van 
media mei j.l. In het gesprek komen o.m. de achter
gronden van deze crisis aan de orde, de kansen op 
herstel van de coalitie CDA/PvdA en de verkiezings
strategie van het CDA de komende maanden. 

De verkiezingsstrategie van het 
CDA 

BORSTLAP: Wat is de oorzaak geweest 
van de recente kabinetscrisis? Is de te
genstelling tussen 'verkwisters' en 'bezui
nigers' het kabinet-Van Agt II opgebro
ken of is deze tegenstelling minder scherp 
aanwezig geweest? 
En indien het werkgelegenheidsbeleid Mt 
breekpunt was, is het dan terecht geweest 
dat het kabinet hierop strandde? 

DE KONING: Ik denk dat de oorzaken 
van de kabinetscrisis al besloten lagen in 
de formatie van dit kabinet vorig jaar 
zomer. Toen bleek dat er zeer verschillen
de accenten in het te voeren sociaal
economisch beleid werden gelegd. Het 
bleek in het kabinet al spoedig dat het 
CDA vooral behoefte had ook te spreken 
over de randvoorwaarden die gesteld 
moeten worden aan een te voeren werk
gelegenheidsbeleid, en de PvdA met name 
dat werkgelegenheidsbeleid zelf accentu
eerde, waarbij de randvoorwaarden te 
veel naar de achtergrond schoven. Deze 
accentverschillen hebben tot de eerste 
crisis geleid in oktober vorig jaar. De Ga
lan en Halberstadt hebben de crisis be
zworen, maar op een wijze waarbij tekort 
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is gedaan aan de door ons gestelde 
randvoorwaarden voor het beleid. Er 
werd meer geld beschikbaar gesteld voor 
een te voeren werkgelegenheidsbeleid ten 
koste van de stabilisatienorm voor de col
lectieve lasten. Dat verschil van mening 
is bij de voorjaarsnota opnieuw aan de 
orde gekomen. Je kunt zeggen: voor 1982 
en 1983 was er overeenstemming, aileen 
was voor 1983 de post werkgelegenheids
beleid niet ingevuld. De eigenlijke aan
leiding tot de crisis is geweest de wei
gering om om te buigen ten behoeve van 
de financiering van de post werkgelegen
heid voor 1983. Er zou in 1983 1900 mil
joen omgebogen moeten worden, waarbij 
een p.m.-post was vermeld voor het werk
gelegenheidsbeleid. Toen wij deze p.m.
post wilden gaan invullen, maakte de 
PvdA bezwaar tegen de extra bezuinigin
gen bovenop de 1900 miljoen die daar
voor gevonden moesten worden. Daar
mee dreigde het financieringstekort op
nieuw op te lopen, waardoor een belang
rijke randvoorwaarde voor het beleid 
wederom dreigde veronachtzaamd te 
worden. 
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mr. W. C. D. Hoogen
dijk is hoofd van de 
afdeling Welzijnszaken 
van de provinciale grif
fic van Zuid-Holland. 

BORSTLAP: Hebben partijpolitieke fac
toren ook een rol gespeeld? 

DE KONING: De PvdA heeft geope
reerd vanuit een groot vertrouwen in de 
effecten van geldinjecties van overheids
zijde in de economie. Daarmee zouden 
inverdieneffecten gerealiseerd worden 
waarmee de aanvankelijke uitgave weer 
terug zou komen. Dit element speelt na
tuurlijk door in de personen. Den Uyl is 
een econoom die gevormd is in de jaren 
vijftig en zestig, voor wie Keynes nog 
steeds levende werkelijkheid is. Bij het 
CDA speelt natuurlijk de bittere ervaring 
van de Iaatste acht jaar een belangrijke 
rol, waarin het financieringstekort on
rustbarend is gestegen, ondanks de vele 
prognoses dat extra financiele injecties 
zichzelf wei zouden terugverdienen. De 
collectieve lasten zijn toch voortdurend 
toegenomen, ondanks ons voornemen om 
die groei terug te dringen. Pas in '81 is 
het ons gelukt de rijksbegroting in dit op
zicht te stabiliseren. 

KREMERS: Ik ben niet overvallen door 
deze kabinetscrisis. Hij had voor mij 
twaalf dagen eerder mogen komen, om
dat ik dan een fles Bordeaux 1961 had 
gewonnen met een weddenschap. Zeer 
tegen mijn gewoonte in heb ik in septem
ber vorig jaar een weddenschap gesloten 
met mijn collega uit Groningen, waarin 
mijn inzet was: dit kabinet kan niet Ian
ger zitten dan tot 1 mei 1982. Het kabinet 
is op 12 mei gestruikeld. Waarom was ik 
zo pessimistisch? Mijn stelling is dat er 
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aanzienlijk grotere verschillen tussen 
CDA en PvdA op sociaal-economisch 
terrein bestaan dan dat je deze met ac
centverschillen zou kunnen typeren. Er is 
een verschil in visie tussen enerzijds PvdA 
en anderzijds CDA/D'66 en ook een ver
schil in aanpak. Wat ik mij herinner uit 
de formatieperiode is dat de verschillen
de visies in feite niet bespreekbaar waren. 
De formatiestukken die ik aantrof ca
moufleerden de wezenlijke verschillen in 
opvatting. Daarnaast speelt een ander 
type aanpak van de problemen. 
Steenkamp zei onlangs heel terecht: 
PvdA'ers zijn absolutisten, CDA'ers zijn 
relativisten. Ik denk dat dat twee ver
schillende werelden zijn. 

WIJFFELS: Ik denk met Kremers dat de 
oorzaken van de breuk terug te herleiden 
zijn tot heel fundamentele verschillen 
van inzicht. Deze verschillen van inzicht 
blijken heel duidelijk uit de verschillende 
verkiezingsprogramma's. Ik doel dan met 
name op de wijze waarop men tegen in
dividuele en collectieve verantwoordelijk
heid aankijkt. Het scheidingsvlak op dit 
punt in de Nederlandse politiek ligt tus
sen enerzijds de PvdA en anderzijds 
CDA/VVD/D'66. Ik denk dan ook dat 
de breuklijn die in het kabinet is ontstaan 
een zuivere breuk is. Het is een funda
menteel verschil van inzicht en als zo
danig is het juist dat hierop een kabinets
crisis is ontstaan. Het gaat daarbij tevens 
om de rol van de staat in het hele soci
aal-economisch gebeuren. De PvdA blijkt, 
meer dan andere partijen, zeer te hechten 
aan beleidsconcepties uit de jaren vijftig 
en zestig, die ons in de jaren zeventig en 
zeker in de jaren tachtig niet meer wer
kelijk verder kunnen brengen. Wat wij nu 
nodig hebben is een flexibiliserend en de 
maatschappij mobiliserend beleid. Wij 
zitten in een periode waarin wij ons aan 
veranderde internationale realiteiten zul
len moeten aanpassen. Dat geldt in eco
nomisch opzicht, maar ook in politiek 
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opzicht. De westerse Ianden worden de 
laatste jaren in een aantal opzichten heel 
nadrukkelijk teruggedrongen. Dat ver
eist aanzienlijke aanpassingsprocessen, 
waarop wij met flexibiliteit en mobiliteit 
moeten reageren. Ik heb het wel eens zo 
gezegd: in de zomer van vorig jaar hebben 
wij geprobeerd een beleid a la Mitterand 
en een beleid a la Reagan te combineren, 
als ik het wat zwart-wit mag stellen. Want 
Van Agt is geen Reagan, en Den Uyl 
geen Mitterand. Maar zij beiden verte
genwoordigen wel scholen die in extreme
re vorm in het buitenland voorkomen. Ik 
heb vorige zomer heel goed begrepen 
waarom ook vanuit het CDA nadrukke
lijk de coalitie met de PvdA werd ge
wenst. Zeker ook gelet op de verkiezings
uitslag. Maar gelet op de verschillende 
visies heeft deze kabinetscrisis mij aller
minst verbaasd. 

Stromingen in de PvdA 
HOOGENDIJK: Het kost mij enige 
moeite om mij te herkennen in wat tot nu 
toe gezegd is. Kunnen wij nu wei spreken 
van een benadering van de PvdA? Is er 
niet sprake van een enorme spanning 
binnen het socialisme? Er is binnen de 
PvdA altijd een gouvernementele en een 
meer radicale stroming geweest. Mijn in
druk is dat de gouvernementele stroming 
het in Nederland op den duur altijd heeft 
gewonnen. Ik zie dat ook in de huidige 
PvdA. Wat ik in de afgelopen periode 
zelf als heel teleurstellend heb ervaren, 
dat is dat de christen-democratische be
weging beide stromingen op een hoop 
heeft gegooid. Daardoor hadden wij, 
denk ik, onvoldoende vermogen om een 
zeker begrip, solidariteit, op te brengen 
voor die stroming in de PvdA die voor de 
Nederlandse samenleving uiteindelijk van 
grote betekenis zou kunnen zijn. 
Wat het CDA betreft: ik zie vooralsnog 
geen consistente visie van het CDA op 
sociaal-economisch terrein. Wij hebben 
als CDA op een wat primitieve wijze be-
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paalde gezichtspunten nadrukkelijk naar 
voren gebracht, bijvoorbeeld dat de col
lectieve uitgaven ingetoomd moesten 
worden. Maar is dit toereikend voor een 
beleid gericht op werkgelegenheidsher
stel? Daarom heeft de inbreng van het 
CDA ook naar de PvdA het afgelopen 
jaar overtuigingskracht gemist. Uiteinde
lijk is de crisis uitgebroken op een weinig 
creatieve wijze. 

OOSTLANDER: Ik heb vorig jaar een 
analyse gemaakt van de verkiezingspro
gramma's. Daaruit bleek dat je aan de 
hand van verschillende thema's het beste 
met verschillende coalitiepartners zou 
kunnen regeren. Bezuinigen en spreiding 
van verantwoordelijkheden, dat kun je 
doen met VVD en D'66; stel je de inten
tie van solidariteit met alles wat zwak is 
centraal, dan kom je uit bij de PvdA en 
is zelfs D'66 niet nodig. Als Wijffels zegt: 
er is een zuivere breuk in het kabinet 
opgetreden, dan zegt hij dat naar ik aan
neem op het punt van de noodzaak om 
tot bezuinigingen te komen. Is dat in feite 
voor de langere termijn niet een heel 
ontmoedigende conclusie, wanneer wij 
nadenken over de vraag met wie het CDA 
in de komende perioden coalities zal 
kunnen maken? Ik heb weleens het idee, 
dat wanneer wij met de VYD regeren en 
het blijkt dat het bezuinigen niet zo best 
lukt, wij al snel geneigd zijn om te con
cluderen dat kennelijk bezuinigingen aan
brengen erg moeilijk valt. Want wij twij
felen niet aan de wil van de VVD om te 
bezuinigen. Als het bezuinigen met de 
PvdA niet lukt, dan zijn wij geneigd te 
zeggen: zij willen niet. Geeft dit toch niet 
een extra complicatie in de onderlinge 
verhoudingen? 

KREMERS: Ik ben niet van mening dat 
de fundamentele meningsverschillen die 
er zijn onverzoenlijk zouden zijn. Wat ik 
stel is, dat de verschillen onvoldoende 
zijn uitgesproken tijdens de kabinetsfor-
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matie van vorig jaar. Er is op een aantal 
punten net gedaan alsof deze verschillen 
er niet waren. lk vind dat het CDA op 
dit punt minstens zoveel verantwoordelijk
heid draagt als PvdA. En naar Hoogen
dijk toe: ik heb in mijn informatieperiode 
uitsluitend te maken gehad met personen 
uit de PvdA die behoren tot de wat hij 
noemt de 'gouvernementele' stroming: 
Van Thijn, Den Uyl, Kombrink enz. Met 
vertegenwoordigers van deze stroming 
zijn de verschillen van mening vrij fun
damenteel gebleken. Het waren ook ver
tegenwoordigers van deze stroming - de 
PvdA-ministers - die het kabinet verlie
ten. En wat hij opmerkte over stromingen 
binnen de PvdA waarmee wij als CDA 
solidair zouden moeten zijn: onze eerste 
verantwoordelijkheid is de verantwoorde
lijkheid voor dit land. Onze eerste bekom
mernis is niet na te gaan met welke stro
mingen binnen andere partijen wij ons 
al dan niet solidair moeten tonen. Ik zou 
willen benadrukken dat wij als CDA niet 
primair een therapeutische instelling zijn. 
Dat is niet onze eerste roeping. 

DE KONING: Ik handhaaf mijn opvat
ting dat er sprake is van accentverschil
len. Wij zijn menigmaal in de afgelopen 
maanden langs de rand van de afgrond 
gegaan, maar mijn indruk is dat het een 
haar had gescheeld of het tweede kabinet
Van Agt had er nog gezeten. Ik wijs ook 
op de heroverweging die thans binnen de 
PvdA zo overduidelijk aan de gang is. 
De PvdA was in haar oppositiejaren 
tussen 1977 en 1981 vervreemd geraakt 
van het beleid van Bestek '81 en de ele
menten daaruit die in het regeerakkoord 
zijn opgenomen. In het regeerakkoord 
stonden namelijk twee harde voorwaarden: 
stabilisatie collectieve lastendruk en terug
dringing van het financieringstekort met 
1% per jaar. Dat laatste hebben wij voor 
1982 moeten prijsgeven, maar die voor
waarden waren op zichzelf hard genoeg 
om een verantwoord beleid te voeren. Als 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 6/82 

295 
-- --------

ik kijk naar de nota-Woltgens, als ik zie 
wat door PvdA-economen wordt gepubli
ceerd, dan is de herorientatie in de PvdA 
bezig op gang te komen, zij het te laat 
voor het kabinet-Van Agt II. En voorts 
zouden wij natuurlijk haast vergeten dat 
een ander meerderheidskabinet er vorig 
jaar eenvoudig niet inzat, gelet op de 
uitslag van de verkiezingen en de opstel
ling van D'66. 

WIJFFELS: Ik denk dat over een lange 
reeks van jaren de opvattingen van de 
christen-democratic en van de socialisten 
overbrugbaar zijn. lk vind het erg jammer 
dat dit op dit moment niet het geval is. 
Links verkeert in een vrij fundamentele 
crisis. Dat is in ons land zo, dat is ook 
in de andere Europese Ianden het geval. 
De moeite die de sociaal-democratie thans 
heeft met het managen van de crisis waar
voor wij staan komt doordat zij vooral 
ervaring heeft met verdelingsvraagstuk
ken. En dat breekt haar op in een tijd 
dat er alleen maar minnen te verdelen 
zijn. Het gaat er nu om dat wij een be
leidsconcept ontwikkelen waarin niet zo
zeer de verdeling van het meerdere cen
traal staat, maar waarin het erom gaat de 
maatschappij opnieuw een zelf-genererend 
vermogen te verschaffen. Want vanuit 
het verdelingsdenken komt men onher
roepelijk uit bij de overheid en bij de 
staat die die verdeling moet aanbrengen. 
Mogelijkheden voor een doorbraak zie ik 
in ontwikkelingen in de arbeidsverhou
dingen, waarbij grote delen van de aan
hang van de PvdA via de vakbeweging 

drs. J. de Koning is 
sinds 1981 minister van 
Landbouw en Visserij. 
Van 1977-1981 was hij 
minister van Ontwikke
lingssamenwerking. 
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weer betrokken worden bij belangrijke 
verantwoordelijkheden op sociaal-econo
misch terrein, bijvoorbeelci in de vorm 
van medebeheer over produktiemiddelen. 
Ik denk dat dit de aan de gang zijnde 
desintegratie in onze samenleving kan 
stoppen. Ik doel op een desintegratie tus
sen wat ik zou willen noemen de distri
butie-, de verdelingssector in onze sa
menleving en aan de andere kant de pro
duktiesector. Beide sectoren zijn uit elkaar 
gegroeid en ze hebben zich los van elkaar 
ontwikkeld. De PvdA is zo langzamer
hand de politieke verschijningsvorm van 
de distributiesector geworden, waar bij
voorbeeld ook hun kader uit gerecruteerd 
wordt. Nodig is een re-integratie van pro
duktie- en distributiesector. Ik denk dat 
een combinatie van CDA en PvdA aan
gewezen zou zijn om dit re-integratiepro
ces te volbrengen. Maar ik zie niet hoe 
de huidige PvdA dit thans zou kunnen 
opbrengen. 

Gezaghebbend CDA-beleid? 
BORSTLAP: Niettemin proef ik uit uw 
opmerkingen, dat ook het CDA het af
gelopen jaar geen kans heeft gezien een 
gezaghebbend beleidsconcept op sociaal
economisch terrein te ontwerpen. 

KREMERS: Ik zou willen zeggen: er is 
ook van onze kant een gebrek aan 'be
geestering' geweest. 

HOOGENDIJK: Ik denk dat wat in dit 
gesprek over de PvdA is gezegd in relatie 
tot het CDA, geflatteerd is. Een voor
beeld: het eerste kabinet-Van Agt had 
zeer beslist een notie van de rampzalige 
ontwikkelingen die zouden ontstaan bij 
ongewijzigd beleid. Wanneer ik dat bezie 
in relatie tot het optreden van de CDA
fractie in die jaren, dan constateer ik dat 
de CDA-fractie het eerste kabinet-Van 
Agt niet achter de broek heeft gezeten 
om nu eens ernst te maken met datgene 
wat dit kabinet had onderkend, maar dat 
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uitgerekend de CDA-fractie daarop heeft 
afgedongen. lk constateer onder het twee
de kabinet-Van Agt dat de fracties in de 
Tweede Kamer op zich wei harmonieer
den, maar dat de problemen binnen het 
kabinet lagen. Het CDA heeft dus niet 
een consistente visie die zowel fractie
optreden als het optreden van de CDA
bewindslieden herkenbaar maakt. Ik 
denk wel dat het resultaat van twee ka
binetten-Van Agt is geweest, dat de sa
menleving er volstrekt van doordrongen 
is dat we in een recessie verkeren. Dat is 
op zichzelf een belangrijke verdienste, 
maar voor de inzet van een politieke partij 
natuurlijk onvoldoende. En wat betreft 
de bijdrage die wij van een overheid mo
gen verwachten in het aanpakken van de 
crisisverschijnselen: ik ben het eens met 
al diegenen die zeggen dat je vanuit 
Den Haag niet aile oplossingen mag ver
wachten; ik denk wei dat je van de poli
tiek mag verwachten, bepaalde visies heel 
expliciet aan de samenleving voor te hou
den, ook als die niet populair zijn. Mijn 
indruk is, dat onze politici op dit moment 
op dit punt wachten wat er vanuit de 
samenleving opkomt. lk vind dat op dit 
punt de totaliteit van de politiek, ook wat 
betreft het aandeel van het CDA, in ge
breke blijft. 

DE KONING: lk onderschrijf de analyse 
van Hoogendijk van het eerste kabinet
Van Agt. Het is er pas in het laatste jaar 
van zijn bestaan in geslaagd de groei 
van de collectieve uitgaven te stabili
seren. Was er, wat Kremers stelt, gebrek 
aan 'begeestering' in het tweede kabinet
Van Agt ten aanzien van de sociaal-eco
nomische vraagstukken? Ik spreek liever 
van een gebrek aan middelen: wij ston
den financieel met de rug tegen de muur. 
De crisis heeft Ianger geduurd en snijdt 
dieper in dan wij hadden verwacht. Wij 
hebben tijdens het kabinet-Van Agt I de 
rek die er nog zat in de overheidsuitgaven 
volledig verbruikt in de hoop dat spoedig 
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dr. J. Kremers is 
Commissaris van de 
Koningin in de provin
cic Limburg. 

de inverdieneffecten zich zouden manifes
teren. Die zijn achterwege gebleven. In 
het kabinet-Van Agt II hebben wij dat on
derkend: zo konden wij niet verder gaan. 
Op dit punt zijn wij denk ik iets eerder 
tot een hardere conclusie gekomen dan 
de PvdA. 

BORSTLAP: Maar maakt een gebrek aan 
middelen elke 'begeestering' onmogelijk? 

DE KONING: De 'begeestering' is door 
de PvdA, maar ook door een deel van de 
CDA-fractie, vooral gezocht in aanvul
lende werkgelegen heidsplannen. 
Toen het geld daarvoor niet meer be
schikbaar was, althans in veel mindere 
mate dan onder het kabinet-Van Agt I, 
bleken deze programma's dus niet meer 
mogelijk. 

KREMERS: Wanneer je met de mensen 
in het land spreekt, dan merk ik voort
durend dat er voldoende inzicht is in de 
ernst van de problematiek waarin wij ver
keren. De mensen zijn bereid om daar
voor het nodige te doen. Je kunt mensen 
op hun verantwoordelijkheid aanspreken 
en dan krijg je ook steun voor maatrege
len die nodig zijn. Wanneer ik zeg dat er 
de afgelopen periode te weinig 'begeeste
ring' is geweest, dan hebben wij als CDA 
de mensen in dit land te weinig op deze 
verantwoordelijkheid aangesproken. Ter
wijl dat toch een heel essentieel onderdeel 
is van onze politieke opstelling. 

WIJFFELS: Daar ben ik het volstrekt 
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mee eens. De hoofdboodschap in de ko
mende periode zal vooral moeten zijn: de 
mensen moeten het in de eerste plaats 
vooral zelf doen, in plaats van dat Den 
Haag duidelijk maakt wat de politiek al
lemaal voor de mensen kan doen. Dat lijkt 
mij een heel essentiele bijstelling die 
thans noodzakelijk is. 

Lijsttrekker I minister-president I fractie
leider 
BORSTLAP: Nog e6n vraag naar aanlei
ding van de analyse van de kabinetscrisis. 
Is het aanvaardbaar dat een lijsttrekker 
die minister-president was in een CDA/ 
VVD-kabinet, door zijn partij in de rich
ting van een coalitie CDA/PvdA wordt 
gedreven en dat in de onderhandelingen 
vervolgens zijn minister-presidentschap 
de belangrijkste eis wordt? Moet een lijst
trekker van het CDA per se minister
president, althans eerste man van het 
CDA in het kabinet zijn? 

OOSTLANDER: Ik vind het wezenlijk 
voor het CDA dat het met een eerst~:; man 
een verkiezingscampagne kan voeren, los 
van de coalities die het CDA wil aan
gaan. Ook al om te voorkomen dat het 
CDA naar de ene kant zal overhellen 
wanneer met de een geregeerd wordt en 
naar de andere kant wanneer met de 
ander geregeerd wordt. De zelfstandigheid 
van de eigen politieke visie van het CDA 
dient voortdurend centraal te staan. Het 
CDA heeft geen verschillende mensen 
voor verschillende coalities. De eis van 
het minister-presidentschap is natuurlijk 
mee ingegeven door het feit dat een toe
komstige coalitiegenoot zich daartegen 
krachtig heeft verzet. Dan is het bijna 
onmogelijk om het anders te doen. Maar 
dan de vraag: mag je dit Van Agt aan
doen? Ik denk dat Van Agt dat uiteinde
lijk heel bewust heeft geaccepteerd. 
Mijn indruk is dat hij werkelijk perspec
tief zag voor deze coalitie, vooral nadat 
de herstelpogingen van De Galan en Hal-
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berstadt waren geslaagd. Maar wij heb
ben het hem wel moeilijk gemaakt; het 
lijkt mij al een hele opgave om van de 
stijl van de VVD te moeten overstappen 
op de stijl van de PvdA. Dit dus nog los 
van de verschillen in politieke visie. 

DE KONING: Ik onderschrijf de hoofd
stelling van Oostlander: het CDA moet 
zichzelf blijven in welke coalitie dan ook. 
Wij beleven een wisseling van coalitie 
volstrekt anders dan bijvoorbeeld de 
PvdA dat beleeft. Ik wil er bovendien op 
wijzen dat toen er sprake van was dat 
Van Agt zou terugtreden en Zijlstra de 
CDA-kandidaat zou worden, Van Agt 
persoonlijk zich er sterk voor heeft ge
maakt om Zijlstra te bewegen de leiding 
van het nieuwe kabinet op zich te nemen. 
Het is niet noodzakelijk dat de lijsttrekker 
van de grootste partij per se minister-pre
sident wordt. Maar als dat niet gebeurt, 
dan zal dat in ieder geval gemotiveerd 
moeten worden op grond van andere over
wegingen dan dat wij met een minister
president van een coalitiekabinet met de 
VVD niet voort kunnen gaan in een coali
tie met de PvdA. 

"erkiezingsstrate~e 

BORSTLAP: Er zijn in september nieuwe 
verkiezingen. Welke strategie zal het 
CDA moeten ontwikkelen inzake het te 
voeren beleid op met name het terrein 
van de werkgelegenheid en vrede en vei
ligheid? 
Voorts: hoe wordt onze houding ten 
aanzien van PvdA, VVD en D'66? Welke 
keuzeruimte heeft het CDA, gelet op de 
kabinetscrisis, naar PvdA en VVD toe? 
Welke perspectieven zijn er voor een 
coalitie met PvdA, of met de VVD in 
termen van een gezaghebbend beleid op 
het terrein van de werkloosheidsbestrij
ding en het vredes- en veiligheidsbeleid? 

OOSTLANDER: Ik denk allereerst dat 
de prioriteiten van het verkiezingspro-
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gram '81 - '85 onverkort van kracht blij
ven. Werkgelegenheid, volkshuisvesting 
en stadsvernieuwing, ontwikkelingssamen
werking en sociale zekerheid. 
Ik denk ook dat wij onze openhartigheid 
van de verkiezingscampagne 1981 op
nieuw in praktijk moeten brengen. De 
mensen in het land hebben wel degelijk 
een goed inzicht in de zware problemen 
waarvoor wij staan en daar kun je een be
roep op doen. Ik vind deze openhartig
heid een belangrijk element in onze stijl 
van campagne voeren. 
Voorts lijkt mij dat alle gepraat over ka
binetten van niet-christelijke signatuur 
niet meer dan gerommel in de marge is. 
Het CDA gaat regeren; dat staat vast. 
Wij moeten er ook zelf niet toe neigen 
om te zeggen: laat ons maar eens in de 
oppositie zodat wij tijd krijgen voor be
zinning. Wij moeten als behoorlijke poli
tieke partij willen regeren, omdat wij 
vinden dat onze visie op het beleid de 
beste is. Politiek is geen spel. 
Daarbij denk ik dat wij er rekening mee 
moeten houden dat het regeren met de 
PvdA na de verkiezingen van september 
slechts een theoretische mogelijkheid is, 
voorzover wij thans kunnen overzien. Niet 
omdat wij daarover een intentieverklaring 
zullen afleggen, maar omdat de PvdA 
het er zelf naar heeft gemaakt. Men is 
intern niet gereed om regeringsverant
woordelijkheid te dragen. Ik zeg dit met 
spijt in het hart. Ook in het partijbestuur 
wordt niet over het verval van de PvdA 
gejuicht. Maar het is een realiteit waar 
wij niet omheen kunnen. 
Wij staan dan voor het probleem dat wij 
vermoedelijk zullen gaan regeren met 
twee liberale partijen, die tezamen groter 
zijn dan ooit. In de strategienotitie van 
de vorige verkiezingen stond een zinnetje 
over de VVD: 'De coalitiepartner VVD 
vormt voor het CDA geen wezenlijke uit
daging; wij missen bij de liberalen de 
ideologische geladenheid.' Verder stond 
er niets in over de VVD. Daarmee kun-
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nen wij nu niet meer volstaan. De libera
len vormen nu wei degelijk een politieke 
uitdaging voor ons. Ik denk dat wij de 
kiezers er op moeten wijzen dat de sociale 
en ideologische inbreng in een CDA/ 
VVD-kabinet vooral door het CDA inge
bracht zal moeten worden. De keuze van 
Nijpels is natuurlijk in de VVD ook een 
keuze voor een bepaalde koers. Hij 
spreekt bijvoorbeeld in recente interviews 
over: het verdedigen van eigenbelang als 
een heel belangrijke inzet van de VVD. 
Waarom, zo stelde Nijpels, zouden men
sen gewoon niet hun eigen belangen mo
gen gaan verdedigen? 
Ik denk dat stemmen op de VVD door 
christenen betekent het accepteren van 
'een secularisatie-van-door-de-week'. 
Merkwaardig is trouwens, dat mensen 
die in vraagstukken van leven en dood 
totaal verschillend denken dan de VVD, 
soms toch geneigd zijn op de VVD te 
stemmen, bijvoorbeeld vanwege het soci
aal-economisch program. De hele idee 
van de 'permissive society' zullen wij in 
de campagne onder zware kritiek moeten 
stellen. De idee dat de mensen 'gewoon 
zichzelf willen zijn' en moeten kunnen 
zijn, de benadrukking van individualisme. 
We kunnen het allemaal terugvinden in 
het beginselprogram van de VVD. 
Inzake het sociaal-economisch beleid wil 
ik benadrukken dat wij nadrukkelijk 
een twee-sporenbeleid, dat ook in ons 
verkiezingsprogram '81-'85 zat, opnieuw 
inhoud zuilen moeten geven: enerzijds 
een krachtig economisch herstel op de 
middellange termijn nastreven door een 
beleid gericht op kostenmatiging; ander
zijds een sociaal beleid om de nadelige 
gevolgen van de werkloosheid die de ko
mende jaren nog in onaanvaardbaar hoge 
mate aanwezig zal zijn, op te vangen en 
te verzachten. Dit sociaal beleid zal qua 
financiering niet het economisch herstel
beleid mogen doorkruisen. Ik denk ook 
dat dat kan. 
Wat het vredes- en veiligheidsbeleid be-
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treft: ons standpunt uit 'Om een zinvol 
bestaan' is aileen maar waardevoller ge
worden. Er waren begin vorig jaar niet 
velen die dachten dat Reagan ooit tot de 
zgn. nul-optie zou kunnen komen. Wij 
hebben dan ook weinig aanleiding om 
het artikel 11.9 waarin de nul-optie be
pleit wordt, fundamenteel te herzien. Het 
zal wei aan de inmiddels ontstane situatie 
aangepast moeten worden. 
Ik denk tenslotte dat wij binnen het CDA 
steeds beter zicht krijgen op de prakti
sche waarde van ons Program van Uit
gangspunten. Verkiezingscampagnes zijn 
heel geschikt om het profiel van de chris
ten-democratie op deze wijze nader aan 
te geven. Het Program van Uitgangspun
ten wordt ook binnen het CDA steeds 
meer gehanteerd. Men discussieert over 
de politiek op basis van die politieke uit
gangspunten. Dat zal ook in de verkie
zingsstrategie merkbaar moeten worden. 

Werkgelegenheid 

BORSTLAP: Ik stel voor eerst over de 
inzet van het CDA inzake het sociaal
economisch en vredes- en veiligheids
beleid te spreken; daarna over de politie
ke strategie ten opzichte van de PvdA en 
VVD. 

DE KONING: Ik denk dat de toonzetting 
van de sociaal-economische paragraaf in 
ons program wellicht iets te pretentieus 
is geweest. Ook in ons program stond 
dat wij 300.000 arbeidsplaatsen zouden 
realiseren. Ik ben het met Wijffels eens 
als hij benadrukt dat wij sociaal-economi
sche vraagstukken niet centralistisch van
nit Den Haag kunnen aanpakken. 
Wij moeten in onze sociaal-economische 
strategie voor de komende jaren oproepen 
tot versobering. Maar wij moeten ons 
tevens realiseren dat de effecten van de 
noodzakelijke versoberingen niet eendui
dig zijn. De effecten daarvan komen bij 
bepaalde groepen veel harder aan dan bij 
andere. Ik denk aan de effecten voor mi-
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nimum-inkomensgenieters, maar ook de 
effecten van versobering voor delen van 
de middenstand. 
De zin van de versobering is, ruimte te 
scheppen voor nieuwe investeringen in 
de sector van de bedrijven. De marktsec
tor moet versterkt worden: en uit werk
gelegenheidsoverwegingen en teneinde 
het draagvlak te kunnen vormen voor de 
niet-marktsector. De lastendruk op het 
bedrijfsleven moet dus verminderd wor
den. In de primaire inkomenssfeer moet 
het tot een verlichting van loonlasten 
komen. De overheid ziet daartoe geen 
kans in de secundaire inkomenssfeer: de 
belastingschroef is dolgedraaid. Wij moe
ten naar een directe verantwoordelijkheid 
van de werknemers voor hun loonkosten 
en voor het effect daarvan op de bedrij
vigheid van de toekomst. Ik vind voor
zover het om overheidsmaatregelen gaat, 
dan wij een uitzondering moeten maken 
voor directe maatregelen ter bestrijding 
van de jeugdwerkloosheid. 

KREMERS: Misschien een detail, maar 
in mijn ogen wel een prioriteit: wanneer 
wij zeggen dat de oplossing niet in Den 
Haag maar elders gezocht zal moeten 
worden, dan moeten wij het wel moge
lijk maken dat men elders tot resultaat 
kan komen. Er moet een werkgroep ko
men die op korte termijn komt met voor
stellen tot de regularisering. Ret investe
ren in dit land maken wij vrijwel onmo
gelijk door een overvloed aan regelingen 
en belemmerende procedures. Soms sta 
je er van versteld dat bijvoorbeeld bui
tenlanders nog in ons land willen inves
teren. Dit de-regulariseren kost geen cent, 
integendeel: het kan zeer veel besparen. 
Ik vind dit soort punten zo vanzelfspre
kend, dat het eigenlijk niet nodig zou 
moeten zijn dat ik het hier noem. Maar 
Iaten wij eerst maar eens de voor de 
hand liggende dingen doen, voordat we 
aan de moeilijke toekomen. 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 6/82 

WIJFFELS: Voor mij staat inderdaad 
centraal de boodschap: Den Haag kan 
het niet alleen. Tevens is van belang dat 
wanneer wij een beleid willen voeren ge
richt op economisch herstel, een dergelijk 
beleid zich op de middellange termijn 
moet richten in plaats van op de korte ter
mijn. Ik denk dan aan een langere periode 
dan een kabinetsperiode. J e moet niet 
toegeven aan de maatschappelijke druk 
dat het beleid morgen reeds zichtbare en 
tastbare resultaten afwerpt. We moeten 
toe naar een soort partnershipformule, 
waarin je als overheid en bedrijfsleven je 
gezamenlijk bereid verklaart om een aan
tal zaken weer op orde te krijgen. Thans 
heb ik vaak de indruk dat veelal een ri
valiserende houding overheerst. 
Wat voor nieuwe investeringen ook essen
tieel is, is de mogelijkheid om tijdig te 
kunnen desinvesteren. Daar ontbreekt 
het aan, ook inzake regelingen voor ant
slag etc. J e moet, als je be reid bent geld 
in een risicovol project te steken, ook snel 
die investering kunnen terugtrekken, wan
neer blijkt dat het project niet aanslaat. 
Dat is voor een goed investeringsklimaat 
heel essentieel. 
Daarbij wil ik opmerken dat wij niet 
aileen moeten bezuinigen in de collectie
ve sfeer omdat het geld op is. Wij zullen 
moeten bezuinigen omdat het effect van 
het overheidsoptreden van de afgelopen 
jaren op de verantwoordelijkheidsbele
ving, de weerbaarheid van de samenle
ving, funest is geweest. Dat vind ik een 
heel ander motief en in zekere zin een 
veel belangrijker motief om te bezuinigen 
dan in de gangbare discussies veelal wordt 
naar voren gebracht. Wij kunnen ons 
niet Iaten regeren door een financierings
tekort, hoe belangrijk dit als randvoor
waarde ook is. Ret moet ons om wezen
lijker dingen gaan wanneer wij de ko
mende jaren de collectieve lastendruk 
verder terugdringen. 

HOOGENDIJK: Moeten wij niet aange-
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ven dat hoewel de overheid de ontwikke
lingen niet naar haar hand kan zetten, 
van haar wel sturende en plannende initia
tieven verwacht mogen worden? 

DE KONING: De eerste taak voor plan
ning en sturing is: de tering naar de nering 
zetten. Dat is nog steeds niet gelukt. Wij 
hebben onszelf de afgelopen jaren de 
mogelijkheid voor een sociaal-economisch 
beleid gaandeweg ontnomen. Wij voeren 
thans een beleid dat ons door de nood 
wordt opgedrongen. Dat beleid moet dan 
noodzakelijkerwijs een korte-termijnbe
leid zijn, waarbij je wegsnijdt datgene 
wat zich laat wegsnijden op korte termijn. 
Dat is de situatie op dit moment. 

KREMERS: lk ben ervan overtuigd dat 
er naast een economisch beleid gericht 
op herstel ook een sociaal beleid mogelijk 
is dat geen geld kost. Maar wij moeten 
ons ook weer niet rijk rekenen. Wanneer 
het beleid heel succesvol is en wij zou
den er voorshands in slagen om de werk
loosheid van een half miljoen mensen te 
stabiliseren, dan zal dat een kolossale 
operatic zijn en een groot succes. 
Er ligt dus inderdaad een grote sociale 
problematiek van een voorlopig blijven
de werkloosheid van minstens een half 
miljoen mensen. In Limburg hebben wij 
al enige jaren een zeer hoog werkloos
heidspercentage. Een jaar of vijf zijn wij 
nu in Limburg bezig de gevolgen van de 
werkloosheid zoveel mogelijk weg te ne
men en te verzachten. In de kern van de 
zaak komt het beleid er op neer dat 
overheid en sociale partners een gezamen
lijke verantwoordelijkheid daarvoor aan
vaarden. Wij zetten gezamenlijk de lijnen 
uit en wij komen nogal eens op onconven
tionele wegen uit. En dan blijkt toch dat 
dit tot iets leidt. Dat moet ook in het 
nationale beleid mogelijk zijn. Met 
Hoogendijk ben ik van mening dat een 
overheid daarin behoort te sturen. Want 
als de overheid dat niet doet is er nie-
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mand anders die dat doet. 

Vredes- en veiligheidsbeleid 
DE KONING: Er blijken twee valabele 
concepties over het actuele vredes- en 
veiligheidsbeleid in omloop te zijn. De 
eerste is de Amerikaanse lijn, waar 
Schmidt in zijn hart bij hoort, Mitterand 
ook, die er op neerkomt: je moet jezelf 
een dikke stok verschaffen en dan gaan 
praten. Er is een tweede stroming die 
zegt: nee, je moet die dikke stok niet aan
schaffen omdat je tegenstander dan ge
neigd zal zijn zich van eenzelfde wapen 
te voorzien. En dan ben je geen stap ver
der gekomen. J e moet, aldus deze stro
ming zo lang mogelijk praten zonder stok. 
lk denk dat de laatste conceptie het meest 
bij de christen-democratic aansluit. De 
christen-democratic hoort een element 
van weerloosheid in zich te hebben zon
der dat zij weltfremd wordt. Ik denk wei 
dat de christen-democratic meer dan zij 
gedaan heeft zich rekenschap moet geven 
van de effecten van haar uitspraken in 
het buitenland. Wij moeten ons realise
ren wat de weerslag in het buitenland is 
van een besluit in ons land omtrent de 
eventuele plaatsing van de middellange
afstandsrakctten. Effecten op Duitsland, 
Frankrijk, Engeland, ook op Amerika. 
V ervolgens de weerslag van alle reacties 
in de Europese Ianden op de Ianden in 
het Oostblok. Mijn conclusie uit deze 
analyse is dat wij beslissingen zorgvuldig 
moeten faseren. Wij moeten de onderhan
delingen ingaan, de tekenen van hoop en 
vrees nauwkeurig registreren en op basis 
daarvan tot een verantwoorde fasering 
komen. De beslissing kan echter niet 
voortdurend uitgesteld worden. 

KREMERS: Het standpunt zoals dat in 
ons vorig program stond is niet slecht. 
Ik geloof inderdaad dat wij dat standpunt 
moeten handhaven. Ret betekent oven
gens wel, dat naar mijn opvatting het 
aangaan van een coalitie met een partner 
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die onder alle omstandigheden plaatsing 
uitsluit, niet meer mogelijk is. Wij moeten 
er immers van uitgaan dat in een normale 
regeringsperiode de komende vier jaar 
uitsluitsel over de eventuele plaatsing er 
moet komen. 

HOOGENDIJK: Ook ik kan mij vinden 
in de wijze waarop het program deze 
kwestie benadert. Ik heb wat meer moei
te met een benadering zoals De Koning 
die zojuist te berde bracht, namelijk dat 
een zekere mate van weerlooosheid iets 
authentieks voor de christen-democratie 
is. Mijn opvatting is dat in de sfeer van 
het staatkundig leven, van overheden, het 
element van de weerloosheid zich niet 
op deze marrier manifesteert. Als wij 
rampen willen voorkomen moeten wij 
weliswaar bereid zijn zo nodig risico's te 
accepteren om een opening te maken; 
maar als ondergrond van ons beleid is 
een heel zorgvuldig machtsevenwicht ab
solute voorwaarde om niet in erger te ver
vallen. Ik ben geneigd dat heel nuchter 
en volhardend te stellen tegenover meer 
ethisch gerichte opvattingen in onze kring 
die het dikwijls wat anders stellen dan 
ik doe. 

Herkansing PvdA? 
BORSTLAP: Wanneer het vredes- en 
veiligheidsbeleid en het sociaal-econo
misch beleid de sleutelkwesties worden 
in de komende verkiezingscampagne, 
welke reele keuzeruimte is er dan voor 
het CDA naar PvdA en VVD toe? Mijn 
indruk is dat u de coalitiemogelijkheden 
met de PvdA op beide punten uiterst ge
ring acht. 

DE KONING: Een voetnoot zoals de 
PvdA bij de vredes- en veiligheidspara
graaf in het regeerakkoord heeft ge
plaatst lijkt mij in ieder geval niet meer 
aanvaardbaar. Blijft over de vraag of het 
aanvaardbaar is een procedure-afspraak 
te maken waarbij je de feitelijke beslis-
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sing laat afhangen van de te verwerven 
meerderheid in het parlement, en dus als 
kabinet niet met een standpunt komt. 

KREMERS: Waarbij dan de partner die 
zijn zin niet krijgt, uit het kabinet treedt. 

DE KONING: Dat zou het feitelijke ef
fect van de voetnoot geweest zijn. 

BORSTLAP: Maar daarmee zou, indien 
opnieuw tot een dergelijke procedure
afspraak wordt besloten, de crisis worden 
ingebouwd en dat acht u vrij algemeen 
toch strijdig met de noodzaak een rege
ringscoalitie te formeren die voor een 
langere periode aan de slag kan. Blijft 
over de coalitiemogelijkheden naar beide 
kanten inzake sociaal-economisch beleid. 
Op dat punt ligt er een kabinetscrisis, 
waarover wij al gesproken hebben. Onder
schrijft u de scepsis van Oostlander in
zake de mogelijkheid met de socialisten 
opnieuw een gezaghebbend sociaal-eco
nomisch beleid te ontwerpen? En hoe 
oordeelt u over de liberale uitdaging die 
hij heeft geschetst: verdedigen van eigen 
belangen, individualisering, secularisatie. 

HOOGENDIJK: Ik vind in ieder geval 
dat wij in de campagne tot een zuivere 
opstelling moeten komen, ook inzake onze 
relatie tot de toekomstige coalitiepartner. 
De vraag is dan inderdaad of een her
kansing van de PvdA tot de realiteiten 
behoort, of dat dat nu een gepasseerd 
station is. Als wij zouden menen dat de 
PvdA een echte herkansing verdient, dan 

drs. A. M. Oostlander 
is directeur van het 
Wctenschappelijk Insti
tuut voor het CDA. 
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moeten we daarover in de campagne ook 
volstrekt duidelijk zijn. We zouden daar 
dan bovendien bewust aan moeten wer
ken, door hele duidelijke signalen in die 
richting uit te zenden. Als wij tot de con
clusie komen: een herkansing zit er niet 
in, dan moeten we ook dat duidelijk stel
len. Tenslotte: als wij menen dat wij na 
de verkiezingen nog alle kanten op moe
ten kunnen, dan moeten we ook dat dui
delijk zeggen, maar ik zeg er wei bij: mij 
stuit dat in toenemende mate tegen de 
borst. lk ben van mening dat je naar 
een toekomstige coalitiepartner creatief 
moet toewerken; je moet niet passief een 
toekomstige coalitiepartner over je heen 
Iaten komen. 

KREMERS: Een intentieverklaring v66r 
de verkiezingen lijkt mij heel onjuist. Het 
CDA moet uitspreken dat het streeft naar 
een regeringscoalitie waarin het zijn pro
gram zoveel mogelijk kan uitvoeren. 
Daarbij moeten we ons wel realiseren dat 
er in toenemende mate een vervreemding 
van de kiezer is ten opzichte van het 
hele politieke gebeuren. Biesheuvel heeft 
bij de installatie van de commissie inzake 
de grondwetsherziening gesteld, dat het 
de kiezer vrijwel niet is uit te leggen dat 
een partij met tien zetels winst, zoals de 
PvdA in 1977, in de oppositie terecht 
komt, hoe verklaarbaar dat ook was. 
Maar het is de kiezer niet uit te leggen. 
Het is evenzeer de kiezer moeilijk uit te 
leggen dat wanneer die partij negen zetels 
verliest, het CDA halsoverkop met die 
partij in een regeringscoalitie moet gaan 
zitten. Ook daar waren redenen voor, maar 
het is niet gemakkelijk uit te leggen. Wij 
hebben willens en wetens meegewerkt 
aan een situatie waarin eigenlijk anderhalf 
jaar voor het beleid verloren is gegaan. 
Het is een beetje zwart-wit gesteld, maar 
voor het sociaal-economisch beleid komt 
het hier toch in belangrijke mate op neer. 
De PvdA moet genezen aan de realiteit, 
maar ik constateer dat dat in ruim een 
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jaar tijd niet is gelukt. Ik geloof niet dat 
het mogelijk is de kiezer uit te leggen 
dat wanneer dit genezingsproces in ruim 
een jaar tijd niet is gelukt, wij toch met 
de socialisten in een kabinet moeten gaan 
zitten, omdat wij denken, dat het daama 
wei zou lukken. Dat zou aileen kunnen 
als er zwaarwegende redenen zijn, bij
voorbeeld gelegen in de verkiezingsuit
slag. Wij kunnen ons de luxe om dat 
risico opnieuw te nemen, niet meer per
mitteren. Nogmaals: tenzij in de verkie
zingsuitslag zich iets heel wezenlijks zou 
manifesteren. 
Dan die liberale uitdaging. Welk kabinet 
er ook zal komen: het zal tenminste zo
veel bezieling hebben als wij zelf er in 
leggen. Dus heel wezenlijk lijkt mij de 
vraag: welke bezieling brengen wij als 
CDA zelf op? 

DE KONING: Het CDA moet, als het 
gaat om een toekomstige regeringscoa
litie, beginnen met hoge eisen aan zich
zelf en aan de samenleving te stellen. 
Dan pas mag je hoge eisen stellen aan een 
coalitiepartner. Menselijkerwijs gespro
ken zal de PvdA niet kunnen voldoen aan 
de eisen die wij menen thans te moeten 
stellen, aan onszelf en aan de samen
leving. Ik vind wei dat we die uitdaging 
in ieder geval ook aan de PvdA moeten 
voorhouden. J e moet voorzichtig zijn met 
intentieverklaringen vooraf; de verkie
zingsuitslag blijft de doorslag geven. 
Ik vind dat wij ook de liberale uitdaging 
vanuit de eisen die wij zelf stellen moe
ten aangaan. 

Het CDA 
BORSTLAP: Kremers stelde dat de be
zieling in een komende regeringscoalitie 
in eerste instantie afhangt van de bezie
ling die wijzelf als CDA weten in te 
brengen. Het CDA is in oktober 1980 
opgericht, is daarna onmiddellijk in de 
verkiezingscampagne van 1981 gestort, 
heeft vervolgens dikwijls met angst in het 
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hart een aantal maanden het kabinet
Van Agt II gadegeslagen, en wordt nu 
wederom geheel door verkiezings- en for
matiedrukte in beslag genomen. Hebben 
wij in het CDA voldoende gelegenheid 
gehad ons af te vragen: welk CDA willen 
wij zijn? 

HOOGENDIJK: Wat mij opvalt is, dat 
het linkse denken vaak uitmondt in het 
formuleren van doelstellingen die je met 
een politiek beleid wilt bereiken. Onze 
benadering zou denk ik moeten zijn dat 
onze herkenbaarheid ligt in de wijze waar
op wij de maatschappij en de ontwikke
lingen daarin tegemoet treden, in politieke 
beginselen. Ik denk dat wij binnen het 
CDA ons meer ruimte moeten gunnen 
om dit aan de orde te stellen. Ik denk 
ook dat wij de partij zo moeten inrichten 
dat deze benadering herkend kan worden 
als authentiek christen-democratisch, in 
de zin dat de politieke beginselen de kern 
van onze politieke activiteiten uitmaken 
en geen randversiering zijn van onze da
gelijkse politieke beslommeringen. Als 
wij het zo zouden aanpakken dan ont
staat er vanzelf een mensbeeld, een maat
schappijbeeld dat heel herkenbaar zal zijn. 
In dit verband vind ik het jammer dat 
wij in het CDA het gesprek over elkaars 
geestelijke achtergrond in feite hebben 
afgebroken. 

DE KONING: Ik ben al heel tevreden 
wanneer mensen mede dank zij het CDA 
al een stapje verder zouden zetten dan 
waartoe ze uit zichzelf zouden komen. 
Ret CDA moet een voortdurende trek
kracht uitoefenen op mensen in de samen
leving om gevestigde posities niet abso
luut te stellen en bereid te zijn de zorg 
voor anderen daarin te betrekken. 
Ik aarzel of het nuttig is elkaar in het 
CDA aan te spreken op de verschillende 
geestelijke achtergrond. Er is een vol
doende gemeenschappelijke geestelijke 
achtergrond om van daaruit politiek te 
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kunnen bedrijven. Ik vind wei dat een 
partijbestuur regelmatig door middel van 
thema's de discussie in de partij over de 
kernpunten van onze politieke opstelling 
moet aanzwengelen. 

KREMERS: Is er wei een CDA? lk denk 
het niet. lk denk dat het CDA vee! meer 
een verzameling kringetjes, circuits etc. is. 
Ik vind dat een groat probleem: het CDA 
is er in onvoldoende mate. lk ben het 
met Hoogendijk volstrekt eens dat wij 
veel te weinig doen aan politieke discus
sie. lk denk dat dit tevens de reden is 
dat er zo weinig bezieling van ons af
straalt. Wij !open als CDA snel het risico 
het karakter te krijgen, dat wij slechts 
op de winkel passen. Dat is gevaarlijk. 
En niet in lijn met datgene dat wij in onze 
politieke uitgangspunten verklaren. Dit 
alles ondanks het feit dat ons weten
schappelijk bureau in toenemende mate 
uitstekend werk verricht. Er wordt erg 
vee! inhoudelijk materiaal aangeleverd, 
maar er gebeurt zo weinig mee. 
Een tweede punt is: ik maak mij zorgen 
over de marrier waarop wij in het CDA 
met elkaar omgaan. lk ben geschrokken 
van de moeilijke persoonlijke verhoudin
gen tussen mensen in de top van het CDA 
tijdens de formatie van het kabinet-Van 
Agt II. lk had dat eerlijk gezegd niet 
voor mogelijk gehouden. Dit zou ons 
allen met grote zorg moeten vervullen. 
Een derde categorie problemen: ook hele 
triviale zaken worden niet afdoende be
handeld in het CDA. Ik noem een paar 
voorbeelden. Voor het CDA ligt bij jon
geren een groot terrein braak. Hebben 
wij een gerichte strategie ontwikkeld 
naar de jongeren toe voor de komende 
jaren? Wat doen wij ten aanzien van het 
functioneren van de fractie, waarover wij 
ook in dit gesprek een aantal harde noten 
hebben gekraakt? Welke lering hebben 
wij getrokken uit de opstelling van de 
fractie tijdens het eerste kabinet-Van Agt 
en tijdens de formatie van het tweede 

Cl 

k: 
E 
hi 
ki 
In 

bi 
zi 
v: 

H 
0' 

m 
gt 
Oi 

ti< 
w 
ki 
w 
p 
m 
d< 
OJ 

d: 
g: 

K 
In 

'g 
hi 
Vl 

si 
K 
ui 
lf 

di 
0' 

Cl 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

kabinet-Van Agt? 

drs. H. H. F. Wijffels 
is lid hoofddirectic 
Rabobank Nederland; 
voorhcen a1gemeen se
cretaris van het Nedcr
lands Christelijk 
Werkgevcrsverbond. 

Een ander punt: een dreigende inteelt in 
het CDA. Zitten wij niet in hele kleine 
kringetjes rond te draaien; hebben velen 
in bet CDA bet niet veel te druk met bet 
bijhouden van hun eigen kringetje, zodat 
zij geen kans meer zien bekwame mensen 
van buiten bet eigen kringetje te betrek
ken bij de christen-democratische poli
tiek? 

HOOGENDIJK: Wat Kremers opmerkt 
over de wijze waarop wij in bet CDA 
met elkaar omgaan, de circuits, de krin
getjes etc., spreekt mij zeer aan. Ik denk 
ook dat dit iets met integriteit van de poli
tiek te maken heeft. Natuurlijk kunnen 
wij nooit helemaal van dit soort zaken af 
komen; maar bet maakt wel wat uit of 
wij in een partij als bet CDA met elkaar 
proberen net even boven ons eigen ge
middelde uit te komen, of dat wij ons bij 
de genoemde zaken neerleggen, omdat ze 
onvermijdelijk geacht worden. Wij mogen 
dit soort zaken natuurlijk nooit 'gewoon' 
gaan vinden. 

KREMERS: Ik kom uit de KVP. Ik ben 
in die kring altijd allergisch geweest voor 
'gekonkelefoes'. Maar ik constateer dat 
bet in het CDA minstens zo erg is als 
vroeger in de KVP. Ik ben tot de conclu
sie gekomen dat wat dit betreft niet
KVP'ers even slecht zijn als diegenen die 
uit de voormalige KVP zijn gekomen. Het 
irriteert me dat we daar zo weinig aan 
doen in bet CDA. Ik heb bet dan vooral 
over de hogere niveaus. Wij kunnen in 
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het CDA personen en zaken vaak zo 
slecht van elkaar scheiden. Het gaat te 
vaak over personen. J e bent voor of tegen 
Van Agt, voor of tegen Lubbers. J e boon· 
tot bet Bossche circuit of tot bet Voor
schotense circuit. lk kan de circuits 
nauwelijks meer uit elkaar houden. Maar 
ik word er wei tureluurs van. lk ben er 
van overtuigd dat wij als partij vee! kan
sen Iaten liggen omdat we op dat hoge 
niveau in onze partij onvoldoende als 
eenbeid functioneren. Ik kom dan weer 
terug op bet functioneren van de fractie: 
ook daar beeft bet in bet verleden vaak 
aan eenheid ontbroken en fractieleden 
blinken te vaak uit in bet aanspreekbaar 
zijn op deelbelangen. Ik vind dat ecbt 
zorgwekkend. Een partij als bet CDA zou 
dat beter moeten doen. En ik verbaas 
mij er over dat daar zo weinig discussie 
over is. 

OOSTLANDER: Weerspiegelen zich in 
de structuur van bet CDA als partij niet 
de diepste motieven die aan de tostand
koming van die partij ten grondslag beb
ben gelegen? Met andere woorden: wan
neer macbtsoverwegingen de overhand 
bebben gebad, dan bouw je een hierar
chisch gestructureerde eenheidspartij op, 
waarin uiteindelijk alle onderdelen binnen 
die partij ondergeschikt worden gemaakt 
aan bet machtspolitieke belang van bet 
CDA. Naarmate de macbt, de partij
strategische belangen de overhand op de 
politieke overtuiging krijgen in plaats van 
omgekeerd, verliest de politiek zijn zin. 
Echte principiele politiek kan niet altijd 
parallel !open aan partijbelangen. Ik 
denk dat simpele machtsoverwegingen 
niet de basis van de totstandkoming van 
bet CDA hebben uitgemaakt en dat der
halve zo'n wat massieve eenheidspartij 
niet de adequate vormgeving van onze 
partij is. We kunnen niet been om de 
vraag: wat is christen-democratie in feite? 
Ik bespeur in bet partijbestuur een toe
nemende neiging om voor de concrete 
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politieke stellingnamen terug te gaan tot 
het Program van Uitganspunten. J e hebt 
aan de andere kant ook mensen die vin
den dat het Program van Uitgangspunten 
na twee jaar eigenlijk opnieuw geschreven 
zou moeten worden. Ik denk toch dat 
men dan niet de strekking van het Pro
gram van Uitgangspunten heeft begrepen. 
Een partij als het CDA moet het fijn vin
den dat er tamelijk onafhankelijke clubs 
binnen het CDA functioneren die buiten 
het machtscircuit om bezig zijn met de ont
wikkeling van de christen-democratie. De 
politieke vertegenwoordigers kunnen ver
volgens vanuit hun eigen verantwoorde
lijkheid die produkten beoordelen, gelet 
ook op de parlementaire mogelijkheden. 
Veelal is de eerste reactie op rapporten 
van het Wetenschappelijk Instituut tame
lijk negatief, maar na verloop van tijd 
druppelen bepaalde benaderingen door. 
Dat is heel nadrukkelijk gebleken met 
het economische-orde-rapport 'Gesprei
de Verantwoordelijkheid', het blijkt ook 
uit de defensie-verhalen. 

DE KONING: Een belangrijk beeld van 
het CDA wordt voor mij gevormd door 
mensen die ik op spreekbeurten in het 
land ontmoet. Dan treft het mij dat er 
een aantal zaken zijn waarop je onze 
mensen moeiteloos kunt aanspreken: het 
brengen van offers, solidariteit met de 
derde wereld, extra zorg voor de jeugdi
gen. Men voelt vrijwel intu"itief aan: daar
toe zijn wij verplicht. Het wordt moei
lijker als je praat over gezagshandhaving, 
soms ook op het terrein van de eigen ver
antwoordelijkheid, en zeker op het ter
rein van de defensie, waarop wij in tragi
sche verwarring verkeren. 

BORSTLAP: De oprichting van het CDA 
vond plaats op een moment van grote 
sociaal-economische problemen. Er zijn 
tot nu toe nogal wat zorgelijke geluiden 
gemeld omtrent de ontwikkeling van het 
CDA. Ziet u ook kansen dat juist van-
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wege de crisis waarin wij verkeren de 
noodzaak van het voeren van beginsel
politiek, waarover Hoogendijk en Oost
lander gesproken hebben, onafwendbaar 
op het CDA afkomt? 

WIJFFELS: Je ziet dit bij aile grote 
politieke stromingen in ons land. De 
moeilijkheden van nu dwingen je terug 
te gaan naar de uitgangspunten van je 
politieke handelen. J e ziet links weer wat 
linkser worden; liberalen worden weer 
zuiverder liberaal. Dat betekent intussen 
wei dat groeperingen in onze samenleving 
steeds verder uit elkaar dreigen te drijven. 
De ideologische versnippering in ons 
land neemt toe. Ook op dit punt heeft 
de christen-democratie een taak om cohe
sie en samenhang in de samenleving te 
bewaren. 

DE KONING: Wat mij wel opvalt is dat 
wij in het CDA zo sterk nationaal blijven 
denken en zo sterk achterlopen in onze 
internationale contacten en onze interna
tionale orientatie. Dat heeft ook met het 
karakter van het CDA te maken. Wij 
zouden veel meer zaken in EVP-verband 
(Europese Volkspartij) moeten doen, 
maar daar komen we de CSU tegen, de 
CDU, de Democrazia Christiana, waarin 
wij ons moeilijk kunnen herkennen. De 
vervreemding van de politiek zal aileen 
maar toenemen als wij ons geen reken
schap geven van de toenemende inter
nationale vervlechting van politieke 
vraagstukken. Wij zijn op dit moment ab
soluut niet in staat om mensen uit te leg
gen, wanneer we iets moeten doen van
wege internationale feitelijke ontwikke
lingen. 
Als wij zo doorgaan dan is het een vrijwel 
uitzichtloze onderneming om christen
democratische idealen te behouden in 
een wereld waarin machts- en real
politiek in veel sterkere mate overheersen 
dan in de nationale politiek. Het CDA 
kan deze internationale uitdaging niet 
ontlopen. 

c 

d 

p 

g 
g 
v 

' 
' 

' r 
e 
ti 

I 
b 

" e 
fl 
v 
d 
p 
d 

" v 
E 
d 
g 
g 
k 
d 
k 

T 

c 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 307 

door prof. dr. A. G. Weiler 

Prof. dr. A. G. Weiler is hoogleraar middeleeuwse 
geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijme
gen en lid van de redactie van Christen Democratische 
V erkenningen. 

'De 
'het 

verantwoordelijke mens' 
regel-systeem' 

en 

Vragen rond de geestelijke wortels van het CDA 

Het is een goede zaak, dat christen-democraten zichzelf blijven ondervragen over de 
eigen wijze van benadering van de politieke vraagstukken, waarvoor wij in deze 
tijden gesteld zijn. 

Dat bevragen kan zich concentreren op 
bepaalde beleidspunten: welzijn, inkomen, 
werkgelegenheid, emancipatie, defensie, 
energie, milieu. Maar het kan ook veel 
fundamenteler gebeuren, door het eigen 
vragen en antwoorden als zodanig onder 
de loep te nemen, om te zien hoe een 
politieke partij zichzelf manifesteert, om 
de geestelijke wortels bloot te leggen van 
waaruit de vragen en de antwoorden 
voortkomen. 
Een eerste vraag is dan, of de analyse van 
de politieke vraagstukken waarop wordt 
gedoeld, adequaat is: zijn die vraagstuk
gen goed onderkend, naar hun eigen wer
kelijke aard? Zijn ze geplaatst in het bre
dere historische verband van de ontwik
kelingen die gaande zijn? Is het begrip-

penapparaat aangepast aan die historische 
ontwikkeling, zodat het de politieke vraag
stukken zichtbaar maakt, of wordt er ge
werkt met verouderde, gedateerde con
cepten, die het zicht op de werkelijkheid 
van nu en de zich aankondigende toe
komst verhinderen? 
Als deze vragen verkend zijn, kan onder
zocht worden of de inhoud en de formule
ring van de christen-democratische ant
woorden op de politieke vraagstukken van 
nu congruent zijn met de probleemanalyse. 
Een dergelijke aanpak moet vertaald wor
den naar een breed opgezet onderzoek
programma, waarvan ik een paar jaar 
geleden een schets heb gegeven.1 Zo iets 
kan hier uiteraard niet uitputtend onder
nomen worden. De wenselijkheid van een 

1 Mythe en realiteit van christelijke politiek: een onderzoekprogramma, in Annalen van het 
Thymgenootschap, 67/2, 1979, p. 7-10. 
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dergelijk onderzoek bestaat echter nog 
steeds. Het zou een opdracht aan of van 
het Wetenschappelijk lnstituut voor het 
CDA kunnen zijn. 
V oor een artikel van beperkte omvang in 
Christen Democratische Verkenningen is 
het goed te zoeken naar een kernpunt, 
waarin de beide probleemvelden: die van 
de analyse van de eigentijdse vraagstuk
ken en die van de gegeven christen-demo
cratische antwoorden, met elkaar ver
bonden zijn. Dat kernpunt kan gevonden 
worden in wat wetenschapstheoretisch het 
V orverstandnis heet, het 'voor-oordeel' 
van waaruit en de probleemanalyse en het 
gegeven antwoord fundamenteel omvat 
worden. Dat 'voor-oordeel' uit zich in de 
taal die in analyse en antwoord gehan
teerd wordt. En aangezien het om een 
analyse gaat ten behoeve van gewenst 
politiek handelen, ligt het voor de hand 
dat de beginselen die dat gewenste poli
tieke handelen moeten sturen, 66k de ana
lyse van de tijdsvragen kleuren. Aldus 
blijft men veelal de gevangene van het 
eigen voor-oordeel, en worden beginsel
programma's van politieke partijen ge
schreven om aan te geven welke antwoor
den vanuit het eigen gedachtengoed op 
nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen 
gegeven worden. Men realiseert zich veelal 
niet, dat dat eigen gedachtengoed histo
risch en cultureel gedateerd is, een sterk 
stempel draagt van het eigen verleden, en 
dat zo in belangrijke mate het verleden 
opgeroepen wordt om de toekomst vorm 
te geven. 

Het is deze, welhaast onvermijdelijke, in
terpreterende betrokkenheid van een his
torisch, sociaal en cultureel gedateerde 
onderzoeker bij de te analyseren maat
schappelijke en politieke werkelijkheid, 
die hem er van weerhoudt echt afstand te 
nemen van zijn onderzoeksveld, om het 
zich in zijn eigenheid te Iaten manifeste
ren. Als die onderzoeker dan ook nog zelf 
politiek geengageerd is, werkt die betrok
kenheid nog hinderlijker door. 
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Een buitenstaander-sympathisant kan wel
licht proberen die banden van ideologi
sche bevangenheid wat losser te maken, 
maar hij loopt het risico dat dat dan tege
lijk door degenen die hij gezichtshulp wil 
bieden, als vervreemding, onbegrip, en 
misschien zelfs beginselloosheid wordt 
ervaren. Een voordeel is, dat CDA'ers zich 
verplicht hebben tenminste naar elkaar 
te luisteren, in de erkenning dat inderdaad 
binnen het CDA de verschillende culturele 
confessioneel-politieke tradities een eigen
heid van haast aparte bloedgroep-struc
tuur hebben, die als levensbepalend voor 
de eigen identiteit en specificiteit wordt 
ervaren, hoezeer er dan ook christelijke 
convergentie verhoopt wordt. Maar dan 
moet er opnieuw een voorbehoud gemaakt 
worden: 'het' christendom is in tweedui
zend jaar mensengeschiedenis herhaalde
lijk een levensverbinding aangegaan met 
verscheidene culturele en sociale mense
lijke constructies, die 'het' christendom 
in zich opnam, maar ook weer afstootte 
en verving, als andere constructies zich 
hadden gestabiliseerd na transformatie of 
revolutie. In dat proces namen op hun 
beurt die constructies 'het' christendom in 
zich op en gaven het vorm. Ook nu moet 
men zich die voortgaande historische dia
lectiek van sociaal-culturele werkelijkheid 
en christendom bewust zijn, om niet te 
snel te concluderen dat er 'tijdeloze' be
ginselen zijn. 

Terug naar de analyse van het leidende 
voor-oordeel van het CDA-beginselpro
gramma. De vraag mag zijn: 'Welk mens
en maatschappijbeeld is in dat program
ma impliciet of expliciet aanwezig, dat 
zowel de analyse van het politieke pro
bleemveld als de formulering van de ant
woorden bepaalt?'. Die vraagstelling im
pliceert, dat ik niet de politieke daden 
van het CDA als partij wil meten aan cte 
eigen beginselen, maar dat ik proberen 
wil de formulering van die beginselen te 
doorlichten op hun verstaan van de so-
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ciaal-politieke werkelijkheid, waarin wij 
nu Ieven. Het zal niemand verbazen, dat 
een aandachtig lezer van het CDA-pro
gramma met de toelichting dan uitkomt 
bij het kernwoord: (gespreide) verant
woordelijkheid. 
In verschillende artikelen van het Pro
gram van Uitgangspunten komt een cul
tureel-maatschappelijke visie naar voren, 
die de verantwoordelijkheid van mensen 
als personen centraal stelt. Wat essentialis
tisch geformuleerd heet het in artikel 22: 
'de mens is in de maatschappij gesteld 
als verantwoordelijk persoon: niet aileen 
verantwoordelijk voor zichzelf, maar ook 
voor de medemens en voor de ontwikke
ling van de samenleving'. 
Appellerend - en ook een tikje belerend -
vervolgt de tekst dan: 
'de christendemocratie wil mensen op de
ze verantwoordelijkheid aanspreKcn'. 
En opgewekt wordt dan een politieke 
streefrichting aangegeven in artikel 23: 
'Het CDA streeft naar een samenleving 
waarin ruimte wordt geboden voor een 
veelkleurige verantwoordelijkheidsbele
ving, de macht is gespreid en waarin allen 
die macht bezitten over het gebruik daar
van verantwoording afleggen aan diege
nen die daarvan afhankelijk zijn. 
Daarom verzet het CDA zich tegen een 
maatschappij waarin de menselijke waar
digheid wordt aangetast door gevestigde 
structuren, economische machten, meer
derheden, monopolies van uiteenlopende 
aard of waarin de mens onmondig wordt 
overgeleverd aan de heerschappij van des
kundigen.' 

De artikelen 32 t/m 34 handelen dan over 
de vorming tot verantwoordelijkheid door 
onderwijs, gericht op persoonlijke ont
plooiing, toerusting tot vakbekwaamheid, 
en - weerom - het dragen van verant
woordelijkheid ten behoeve van dienst aan 
medemens en samenleving. 
Het zijn welgekozen woorden, en er is 
eigenlijk niets tegen in te brengen. Maar 
in de lijn van onze ondervraging moet nu 
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meteen de vervreemdende vraag gesteld 
worden: waarom spreekt het programma 
over de mens en de maatschappij? 'De 
mens is in de maatschapij gesteld .. .'. 
Hoe ziet de maatschappij er concreet, hier 
en nu, uit? In welke sociaal-politieke 
werkelijkheid staan mensen van nu eigen
lijk, opgevoed en gevormd tot persoon
lijke, individuele en sociale verantwoor
delijkheid? Maak de vraag maar heel 
concreet: welke kans biedt de huidige Ne
derlandse samenleving bijvoorbeeld aan 
schoolverlaters van allerlei soort oplei
dingen en leeftijd om te zeggen: 'lk ben 
klaar met mijn eerste vorming, ik ga nu 
voor mezelf, voor anderen, voor de samen
leving zorgend verantwoordelijkheid dra
gen. lk ben mondig, sociaal weerbaar; ik 
kan opkomen voor mezelf, want ik ben 
wat waard!'. 
Het CDA-programma spreekt over de be
tekenis van het Evangelie voor het poli
tieke handelen. Lijkt de situatie in deze 
tachtiger jaren niet sprekend op die over
volle markt van: 'waarom staat gij hier 
de hele dag ledig? - Omdat niemand ons 
gehuurd heeft'. Het elfde uur. 0, ze komen 
niet om van honger en ellende, en hoeven 
niet te smachten naar varkensvoer, zoals 
de ontspoorde verloren zoon. De Neder
landse samenleving is immers voortref
felijk geregeld: allerlei soorten uitkeringen 
voork6men situaties van echte materiele 
ellende. 

Het woord is gevallen: de geregelde sa
menleving. Oat is de sociaal-politieke 
werkelijkheid van nu. De huidige samen
leving wordt gedomineerd door een uiterst 
complexe regel-structuur. Niet aileen voor 
werkeloze schoolverlaters geldt dit, al 
toont zich daar de tegenstelling tussen 
personalistische verantwoordelijkheids
idealen en maatschappelijke regel-syste
men het schrijnendst. Van zeer veel Ne
derlanders wordt gevraagd dat zein hun 
dagelijks Ieven die tegenstelling overwin
nen. Hun concrete bestaan moet zich 
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daarop richten, want de uitoefening van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
beperkt zich immers in de werkelijkheid 
voor een groot deel tot het opereren bin
nen en in overeenstemming met het maat
schappelijk regel-systeem. De samenleving 
van nu is niet meer die van de negen
tiende-eeuwse industriele, economische en 
maatschappelijke expansie, waarin zelf
bewuste, weerbare, ondernemende mensen 
in hun eigen verantwoordelijke actie te
vens een maatschappij construeerden, die 
om dit soort mensen vroeg. In die sociaal
dynamische context past een christelijke 
bekommernis, dat zo omhoog strevende 
mensen recht en vrede in de samenleving 
niet kwetsen, dat ze oog zouden hebben 
voor de zwakkeren, de vervolgden en 
ontheemden, en dat onrecht wordt be
straft. Maar voor het overige vragen dit 
soort mensen dat de overheid op een 
afstand blijft: hij moet de gewetensvrijheid 
eerbiedigen, de persoonlijke leefsfeer be
schermen, en in het algemeen die voor
waarden scheppen, waarin 'verantwoor
delijke mensen' tot hun recht en ontplooi
ing kunnen komen. AI deze formuleringen 
geven voor het CDA wezenlijke inzich
ten weer. Ze staan bijeen in artikel 4. En 
velen onderschrijven die uitgangspunten, 
en terecht. 
Maar weerom moeten we vragen: waar is 
er eigenlijk nu nog plaats voor verant
woordelijke mensen? Wat is verantwoor
delijkheid zonder macht en mogelijk
heid tot zelfbeschikking; wat is mondig
heid als je niet in staat bent uit eigen 
kracht bescherming, veiligheid, zekerheid 
en vrede te geven aan de mensen uit de 
eigen kring, als praktisch heel je bestaan 
zich afspeelt binnen een alles doordrin
gend regel-systeem? Niet aileen de wer
kelozen, niet aileen de uitkeringstrekkers 
die Ieven van gekregen geld zijn hier be
doeld, maar evenzeer allen die werken in 
allerlei sectoren van maatschappelijke 
dienstverlening en die met overheidsgeld 
betaald worden: in onderwijs, gezins-, 
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zieken- en bejaardenzorg, in de sfeer van 
cultuur, recreatie en maatschappelijk 
werk, alJe ambtelijke functionarissen van 
hoog tot laag bij rijk, provincie en ge
meente: hun maatschappelijke en per
soonlijke verantwoordelijkheid beperkt 
zich grotendeels tot het 'naar tevreden
heid' van zichzelf en van de baas functio
neren binnen het regel-systeem. Zeker 
zullen zij proberen hun inzichten over wat 
mens-zijn is in hun beslissingen en func
tioneren mee te Iaten spelen. Maar hun 
verantwoordelijkheidsruimte wordt be
paald door de regels, misschien zelfs vaak 
door die regels geabsorbeerd. 

En o wee, als de regels moeten verande
ren, als er gesproken wordt over vervroeg
de pensionering, ontkoppeling, herziening 
van het trendbeleid, vermindering van 
subsidies, en noem maar op. Dan zijn de 
acties niet van de Iucht om juist de afge
sproken regels te handhaven. Die acties 
maken toch overduidelijk, dat de maat
schappij grotendeels bestaat uit 'geregelde 
mensen' en niet uit 'verantwoordelijke 
mensen' zoals we ze boven beschreven. 
Waar wil het CDA deze mensen eigenlijk 
op aanspreken? Deze mensen, die het ef
fect en het object zijn van een geprogram
meerde maatschappij, typisch voor de 
post-industriele fase in de historische ont
wikkeling van het Westen, een maatschap
pijvorm die dagelijks in stand wordt ge
houden door machthebbers en eenvoudige 
mensen, politici en deskundigen, bestuur
ders en bestuurden, in allerlei kleinere en 
grotere samenlevingsverbanden? 

En hoe moet men dan spreken over de rol 
van de overheid in deze regel-samenle
ving? Is die als dienaresse Gods bezig de 
samenleving te dienen naar de norm van 
de gerechtigheid, met inachtneming van 
de eigen verantwoordelijkheid van maat
schappelijke verbanden en van burgers 
(art. 4), of treedt ze op als onderhande
lingspartner met werkgevers- en werkne
mersorganisaties, met subsidievragers, met 
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het hele complex van overheidszorgdra
gers, om steeds weer regels vast te stellen, 
bij te stellen, aan te scherpen, te herzien, 
niet als alwetende albedil, maar omdat 
'de samenleving' dat zo wil, onontkoom
baar zo wil? Enerzijds is er geen echte 
scheiding meer tussen overheid en maat
schappelijk Ieven: de overheid steekt tot 
aan haar nek in het regel-systeem, omdat 
het de maatschappelijke krachten niet vrij 
wil of durft Iaten, maar ook omdat zij dat 
niet kan en mag vanwege het voortdu
rende beroep op die regel-rol dat door 
mensen en maatschappelijke groeperinge11 
wordt gedaan. 
Anderzijds is de kloof tussen overheid en 
samenleving erg groot: de overheid is zicht
baar bezorgd voor de politieke economic 
van het land op lange termijn, terwijl de 
weinig politiek georganiseerde bevolking, 
vooral de overgrote groep van loonarbei
ders van hoog tot laag in de produktieve 
en in de niet-produktieve sector, slechts 
bekommerd lijkt om behoud van de zege
ningen van de 'geregelde maatschappij', 
en de vakbonden aileen willen 'inleveren' 
als er wat tegenover staat. De overheid 
wordt door de een uitgenodigd tot een 
'sociaal contract' met werkgevers- en 
werknemersorganisaties, terwijl de ander 
nog geen halt wil houden met actievoeren 
als er een rechterlijke uitspraak ligt en 
parlementaire standpuntbepalingen irre
levant gaan worden in de gaande machts· 
strijd. 
Overheid als dienaresse Gods? In welke 
sociale werkelijkheid spreekt het CDA 
eigenlijk? Wat is de realiteit van het 
'vita civilis', bet Ieven van de verantwoor
delijke staatsburger anno 1982? De Re
naissance, de Verlichting zijn lang voorbij. 
Het vooruitgangsgeloof is doorgestreept, 
op zijn laatst sinds Auschwitz en Hiro
shima. En toch zijn veel levensbeschouwe
lijke formuleringen nog steeds doordrenkt 
van een negentiende-eeuws mens- en 
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maatschappijbeeld. We moesten toch be
ter weten inmiddels. De Rede brengt echt 
niet uit zichzelf vrijheid en redelijkheid 
voort. De samenleving is geen rechtstreek
se uitdrukking van de Rede, en evenmin 
van Gods handelen met de mensen, maar 
een historisch produkt van sociale en poli
tieke interactie en anonieme machtspro
cessen. De beschaving van de rationaliteit 
en de modernisering, be·,verkt met de in
strumenten van toenemende bureaucra
tische administratie en disciplinerende 
opvoedingssystemen in huisgezin, school, 
Ieger en werkplaats of fabriek, heeft ofwel 
de vorm gekregen van totalitaire of mili
taire dictaturen, ofwel van de 'regelstaat' 
van het zogenaamde vrije Westen. Zeker, 
de westerse democratieen tolereren vrije 
meningsuiting, vrijheid van vergadering 
en drukpers, maar hebben ook steeds, ge
wild of ongewild, geleefd vanuit die bur
gerlijke liberale consensus. Goed voorge
lichte en opgeleide staatsburgers zouden 
zich de idealen van de westerse staatsvor
men wei innerlijk eigen maken, en op
groeien naar de redelijke onderschikking 
aan democratische meerderheidsbesluiten 
aangaande de politieke, maatschappelijke 
en economische ordening van de samen
leving, waarin het gezonde verstand zou 
zegevieren. En voorzover men van mening 
was, dat de Staat de Rede niet belichaam
de, leefde toch nog altijd de overtuiging, 
dat de overheid uitdrukking moest geven 
aan Gods wil en gerechtigheid. 

Maar de dubbelzinnigheid van de zo be
reikte sociale orde, aangeprezen als zelf
verwerkelijking van de rationeel hande
lende en kiezende mens, en toch door 
velen ervaren als onderdrukkend, uitbui
tend en niet in overeenstemming met de 
eigen zelfverwerkelijking, heeft de 'onder
handelingshuishouding' in het Ieven ge
roepen, zoals Abr. de Swaan die heeft ge
noemd 2 : mensen en antagonistische groe
pen proberen onder elkaar en eventueel 

2 A. de Swaan, Uitgaansbeperking en uitgaansangst. Over de verschuiving van bevelshuishou
ding naar onderhandelingshuishouding, (Inaugurale rede), Amsterdam 1979. 
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met de overheid langs regel-afspraken het 
gebrek aan fundamentele overeenstem
ming te maskeren, en langs die afspraken 
toch de samenleving aan de gang te hou
den. 

Ret politieke vacuum is ontstaan door de 
ervaring van de ontoereikendheid van de 
oude beginselen. Op die ervaring is het 
politieke pragmatisme gebouwd, dat 
vooral gedragen wordt door analytisch 
denkende academici die weten hoe maat
schappelijke processen werken, maar die 
door hun bewust of onbewust sociologisch 
functionalisme of structuralisme de nor
men- en waarden-stichtende mensen als 
niet echt ter zake doende niet eens meer 
zien staan. 
Ret 'redelijk alternatief' voor door wils
overtuiging en waardenbewustzijn geleide 
partijen, die nog steeds grotendeels denken 
vanuit achterhaalde antropologische ca
tegorieen, is de moderne redelijkheid van 
het 'geregelde leven'. Collectieve onder
delingen moeten het tijdelijk evenwicht 
van wensen en mogelijkheden realiseren. 
Deskundigen schrijven evenwichtsverken
ningen en ontwerpen toekomstmodellen 
- indien gewenst in tien alternatieve sce
nario's. Zij laten aan beleidsmakers en 
bestuurders evengoed als aan democra
tisch mee- en insprekende bestuurden de 
fictie van de beslissing, terwijl al die men
sen in die beslissing zichzelf slechts als 
'geregelde subjecten' genereren en erken
nen. 
De politieke werkelijkheid van nu weer
spiegelt slechts de subject-loosheid, die 
evenzeer tot uiting komt in de op hoi ge
slagen formele taal van analyses en be
schrijvingen in maatschappelijke rappor
ten en in het overal doordringen van het 
electronisch rekentuig bij de mathemati
sering van het dagelijks leven, als in het 
essayisme in de filosofie en het eindeloos 
zich prolifererend verzet van de 'tegen
maatschappij'. De decentrering van het 
subject, de onttroning van de 'verantwoor-
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delijke mens' door Marx, door Freud, 
door Nietzsche, door Foucault, wordt 
weerspiegeld in de geprogrammeerde, ge
disciplineerde, genormaliseerde mensen 
van de regel-maatschappij en de regel
politiek. Weet het CDA, dat het appeleert 
op persoonlijke verantwoordelijkheid in de 
woestijn van steeds meer gestandaardi
seerde, gelijkgeschakelde mensen? 

Niemand die een beetje nadenkt, en een 
beetje weet heeft van de geschiedenis en 
van de actualiteit, kan voor zich en de 
zijnen de totalitaire staat willen, waarin 
de ideologic, dat wil zeggen de dwingend 
opgelegde gedachten over wat de goede, 
redelijke samenleving is en moet zijn, de 
macht voortbrengt en de onderwerping. 
Wat het Westen wil is precies omgekeerd: 
de macht in dienst stellen van de idee. 
Heel fraai. Maar bij gebrek aan consensus 
over die idee brengt de conflicterende 
macht van allerlei groepen de onderwer
ping voort door de onderhandelingen en 
de regel-afspraken. In het Westen contro
leert niet de staat de maatschappelijke 
sectoren, de wetenschap of de economic. 
Die vorm van vrijheid is er. Maar die 
controle wordt wei uitgeoefend door het 
totale regel-systeem dat voortgebracht 
wordt door democratische verkiezings- en 
beslissingsprocedures, door de vrije on
derhandelingen van vrijc ondernemers en 
vrije vakbewegingen, door al die vormen 
van moderne redelijkheid die getuigen van 
de huidige onbestaanbaarheid van zoiets 
als 'de verantwoordelijke mens'. Er is een 
schokkende overeenkomst tussen de totali
taire staten waar de wereld vol van is, en 
de moderne westerse, met name Europese 
democratieen: beide streven naar een on
persoonlijke stabiele sociale orde. Slechts 
de vormen van de beheersings-macht zijn 
anders. 
In het Westen heet verzet tegen 'Ret 
Systeem' nooit bevrijdingsbeweging. Ret 
heeft er de schijn van, dat vaak slechts 
gestreden wordt tegen onvoldoende pre-
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sentie in het systeem, bijv. door vrouwen, 
woningzoekenden, bejaarden, culturele 
minderheidsgroepen. Ze willen een vol
waardige plaats in het systeem. Anarchis
tische groepen zijn er in Nederland nau
welijks. Wel krijgen vitale onderdelen 
van de geordende samenleving massale 
tegendruk te verwerken uit een samengaan 
van het verzet van anti-kernenergiegroe
pen en anti-kernbewapeningsbewegingen, 
van vrouwenbewegingen, anti-militaristen 
en krakers, omdat op die actiepunten het 
systeem als bedreigend voor het bestaan 
van mensen en het voortbestaan van de 
wereld wordt ervaren. In dat vaak mas
sale protest komt tot uiting, dat een be
langrijk deel van de bevolking zich niet 
in dit systeem willaten insluiten. Daarom 
moeten die protesten ook als sociale be
wegingen verstaan worden, die naar hun 
aard samenhangen met de sociale proble
matiek van de post-industriele samenle
ving. Het zijn vormen van sociaal-poli
tieke actie, die gericht zijn op vernieuwing 
van de sociale orde, met als einddoel een 
adequate en erkende presentie en repre
sentatie van mensen en mensengroepen 
zowel in de sociale als in de sym bolische 
ordening van de mensen-werkelijkheid. 
Politici doen er goed aan deze sociale be
wegingen zeer ernstig te nemen. 

Maar de uitkomst van alle gerei'ntegreerde 
beweging zal zijn: systeembouw. De ver
antwoordelijkheid van mensen nu begint 
en eindigt bij het opbouwen van een 'goed' 
systeem, dat voor mensen zorgt, vrede, 
veiligheid, bestaanszekerheid geeft nu en 
in de toekomst. waarin mensen zich her
kennen en erkend voelen, en tevreden zijn 
- min of meer - met de hen toegewezen 
systematische plaats. Een gigantisch 
proces van onderhandelen, van rangschik
ken en hierarchiseren, van nivelleren en 
compromissen, fraai aangeduid, van alle 
machts-bijklanken ontdaan, door het mo
dewoord 'dialoog'. Een proces, dat, als 
subject en object, de moderne gediscipli
neerde, genormaliseerde mens, als subject 
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en als object, voortbrengt. Er is geen ont
komen aan. 
Heeft het CDA in de gaten, dat deze soort 
maatschappij-vorming de onontkoombare 
werkelijkheid is van nu en van de nabije 
toekomst? Handhaaft men niet een ver
ouderde antropologie en een onwerkelijke 
sociologic, als men zegt 'de gespreide ver
antwoordelijkheid als structuurbeginsel 
voor de inrichting van onze samenleving 
aan ~e houden, hoezeer dit ideaal ook 
haaks staat op hedendaagse maatschap
pelijke ontwikkelingen' (p. 23). En dat 
'haaks staan' komt nag eens terug, in de 
slotparagraaf op p. 36. Er wordt nog 
steeds gedacht aan een harmonische sa
menleving met gespreide verantwoorde
lijkheden, particuliere maatschappelijke 
organisaties, geestelijke vrijheid, plurifor
miteit, een menswaardig cultuurpatroon, 
maatschappelijk zinvolle produktie, mede
verantwoordelijkheid van werknemers 
voor het ondernemingsgebeuren, culmine
rend in de uitspraak dat het CDA een 
sociaal-economische orde voorstaat, waar
in kleine, zelfstandige ondernemers een 
plaats hebben. Misschien is inderdaad ook 
thans nog bij boeren en tuinders, bij on
dernemers in het midden- en kleinbedrijf 
een stuk sociale werkelijkheid te vinden, 
die beantwoordt aan de CDA-antropolo
gie. Maar zij en huns gelijken brengen 
toch niet de gehele samenleving voort? 
En ook zij zijn toch ingeklemd in regels? 
Hoe wenselijk zo'n maatschappij-con
structie ook moge zijn, - of beter: moge 
geweest zijn -, zolang niets gezegd wordt 
over de alomvattende regelstructuur van 
de sociale orde werft men slechts mede
standers voor een achterhaalde utopie. 
Het mens- en maatschappijbeeld van het 
CDA is aan grondige herijking op de 
werkelijkheid toe! 

Wat betekenen gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rent
meesterschap binnen de onontkoombare 
anonieme regelmacht van de onderhande-
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lingshuishouding? Wat wijzen die teken
woorden aan? De karaktertrekken van 
een voor christenen politick aanvaardbaar 
sociaal systeem? En wat voor soort men
sen hoort daar dan bij? Zijn mensen die 
voortkomen uit een vorm van onderwijs 
en vorming, die zegt gericht te zijn op per
soonlijke ontplooiing, op eigenheid, creati
viteit, specificiteit voldoende toegerust 
voor de sociale context van hun functio
neren straks? Welke kloof ligt er tussen 
opvoeding en vorming en de maatschappe
Jijke werkelijkheid? Moeten scholen en 
universiteiten en hogere opleidingen men
sen richten op sociale weerbaarheid en 
een plaats op de arbeidsmarkt, of op wat 
voor velen de realite1t zal zijn: het ver
werven van een menswaardige plaats in 
een regel-, uitkerings-, verdelings-, belo
nings- en zekerheidssysteem? Moet het 
CDA zich niet instellen op een samenle
ving, waarin sociale bewegingen en poli
tieke actie even onontkoombaar noodza
kelijk zijn als de voortgezette generering 
van een regelstructuur? Moet het CDA niet 
tot uitgangspunt nemen, dat het sociale 
Ieven het resultaat is van conflicten en 
onderhandelingen tussen tegengestelde 
sociale krachten, die ingrijpen in de per
soonlijke bestaanservaring van mensen in 
hun dagelijks Ieven in en met de regel
maatschappij, maar die noodzakelijk ten
deren naar verbeterde systematisering, dat 
wil zeggen verbeterde aanwezigheid bin
nen het systeem? 
Bij het lezen van hoofdstuk II van het 
Program van Uitgangspunten (Toelich
ting, p. 15-16) kan men constateren, dat 
bij het CDA zeker een bewustzijn aan
wezig is van de problematische spanning 
waarin de menswaardigheid is geraakt. Er 
wordt terecht onderkend dat de vragen 
van nu en straks voor een belangrijk deel 
heel andere zijn dan die van 15 a 20 jaar 
geleden. Te meer verwondert het dan, dat 
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de antwoorden geschreven zijn vanuit een 
begrip van menswaardigheid, dat niet en 
nergens constructief wordt verbonden 
met de dynamiek van de opbouw van een 
samenleving, die thans een regel-karakter 
draagt. Dat komt o.a. tot uiting in de 
wijze waarop de staatsfilosofie is uitge
werkt. Het is frappant, dat aileen art. 4 
normstellend spreekt over de roeping en 
taakvervulling van de overheid, maar dat 
het daar verder bij blijft. In andere artike
len is de rol van de overheid slechts im
pliciet aanwezig 3 . lets meer is te lezen uit 
de Toelichting. Naar mijn gevoelen blijkt 
daar, dat de visie op de sociale staat die 
het CDA in zijn programma heeft ver
wcrkt, uitgesproken dualistisch is. 

In de Toelichting (p. 16-22) komt de staats
en overheidstaak aan de orde onder het 
kernbegrip 'gerechtigheid': Het gerechtig
heidsstreven van de overheid voorziet in 
de publieke voorwaarden voor een kunnen 
beleven van verantwoordelijkheid, solida
riteit en rentmeesterschap' (p. 16). Demo
cratic, decentralisatie, een rechtsorde die 
ook minderheden recht geeft op een ge
lijkwaardige ontplooiing in onze samen
leving teneinde hun eigen identiteit tot 
gelding te brengen, respecteren van an
dere vormen van samenleving van men
sen naast het huwelijk, er voor zorgen 
dat mannen en vrouwen gezamenlijk ver
antwoordelijkheid kunnen dragen voor ge
zin en maatschappij, het zijn even zovele 
punten van CDA-beleid vallend onder het 
'gerechtigheidsstreven van de overheid'. 
Dat al deze belangen slechts behartigd 
kunnen worden via een regel-systeem dat 
de verantwoordelijkheid van binnen uit 
doordringt, komt niet aan de orde. Er is 
een tweespalt in dit denken: enerzijds de 
maatschappelijke structuren, anderzijds de 
verantwoordelijke mens; de overheid, de 
politick moet er voor zorgen, dat de maat
schappelijke structuren niet op voorhand 

3 Vgl. A. Postma, Het Program van Uitgangspunten van de CDU. in Christen Democratische 
Verkenningen, 9/81, p. 427-428. 
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mensen afhouden van hun bestemming, 
maar die mensen ondersteunen in het 
groeien naar hun bestemming (p. 14). 
Maar de zelfverwerkelijking van mensen 
geschiedt toch niet tegen de maatschappij 
in? Zelfverwerkelijking is ten diepste 
maatschappelijk. Als de door mensen 
voortgebrachte maatschappij een regel
karakter aanneemt, dan zal ook het zelf 
een 'geregeld zelf' zijn. Hoe dit sociaal
culturele zelf de christelijke verwijzings
tekens voor zelfopbouw moet verstaan, 
wisten al heel lang allerlei soort monniken 
en kloosterlingen, maar het moet voor 
vrije mensen aan het einde van de twin
tigste eeuw nog nieuw bedacht worden. 
Binnen het CDA bestaat echt wei gevoel 
voor de weg die men op zou moeten. In 
elk geval is het niet die van de socialisti
sche gelijkschakeling, de collectivisering, 
de vergaande staats- en overheidsbe
moeienis. Spreiding van verantwoordelijk
het betekent ook herschikking van de 
macht en respectering van de relatieve 
eigen verantwoordelijkheid van mensen 
en mensengroepen voor wat zij zelf kun
nen regelen. Maar de overheid moet het 
evenwicht garanderen, de rechtsgelijkheid, 
de sociale vrede tussen groepen binnen 
het ene systeem. En deze waarden gene
reert geen enkel sociaal systeem uit eigen 
dynamiek. Het CDA beseft echter onvol
doende, dat de ideele uitgangspunten niet 
opgewassen zijn tegen de sociale werke
lijkheid van nu. Dat kan toch aileen maar 
betekenen, dat die uitgangspunten dan 
herzien moeten worden in het Iicht van 
die werkelijkheid? 'Gespreide verantwoor
delijkheid' met al zijn implicaties is geen 
alternatief voor het groeiende regel
systeem, maar moet daarbinnen verwerke
lijkt worden. Concrete verkenning van 
wat 'gerechtigheid' nu betekent moet ge
paard gaan met een onbevangen analyse 
van maatschappelijke veranderingen. 
Waarom niet voluit erkennen, dat het 
regel-systeem gegroeid is onder jarenlange 
regeringsverantwoordelijkheid van chris-
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ten-politici, als onontkoombare realiteit? 
De praktijk is sterker dan de leer, inder
daad, maar dat mag niet betekenen, dat 
dan maar voor de oppositie gekozen moet 
worden. De leer moet worden herzien, als 
leer binnen de politieke en maatschappe
lijke praxis. Dat dat niets te maken heeft 
met enigerlei vorm van situatie-ethiek zal 
duidelijk zijn. 
Als de sociologie en antropologie die de 
CDA-politiek dragen, niet worden her
dacht binnen de actuele sociale werkelijk
heid zoals wordt geproduceerd, gerepro
duceerd en bijgesteld als regel-systeem, 
dan helpt een bezinning op de betekenis 
van het Evangelie en de Bijbel voor het 
politieke handelen niets, en wijst het CDA 
geen begaanbare weg: niet voor scholie
ren, niet voor jeugdige en oudere werke
lozen, niet voor vrouwen, niet voor be
jaarden, maar ook en boven al niet voor 
al die werkende mensen, die staan binnen 
het systeem dat ze zelf voortbrengen. 
Zie eerst de sociale werkelijkheid om je 
heen, erken hem in zijn eigen onontkoom
bare karakter van dit historisch ogenblik, 
en vraag je dan, met het Evangelie en de 
Bijbel in de hand maar af, hoe je denkt 
dat God zou willen dat jij samen met an
deren mens zou moeten zijn in deze 'ge
regelde samenleving'. Gerechtigheid, soli
dariteit en rentmeesterschap moeten ge
dacht worden binnen de maatschappelijke 
werkelijkheid van het post-industriele tijd
perk waarin het Westen is ingetreden. 
Maar verantwoordelijke christenen in dat
zelfde Westen mogen daarbij nooit de 
mondiale context van hongersnood, glo
baal energie-tekort en militaire dictaturen 
vergeten. Zouden de verantwoordelijke 
beslissingen, die wij nu moeten nemen 
over ons eigen regel-systeem, niet moeten 
worden genomen als afgeleiden van onze 
verantwoordelijkheid voor al diegenen, 
die nog helemaal niet zijn opgenomen in 
een globaal geregeld wereld-systeem, en 
daarom omkomen van honger, koude en 
gewelddadige onderdrukking? 
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door prof. dr. J. Klapwijk 

Prof. dr. J. Klapwijk (1933. is hoogleraar moderne 
filosofie aan de Vrije Universiteit. 

Grondbeginselen van christen
democratische politiek 

In het jaar van zijn oprichting, 1980, is het CDA met een geheel nieuw beginsel
programma voor het voetlicht getreden. Dat is op zich een gelukwens waard. 
Kennelijk beschikte de partij van meetaf over zoveel herkenningspunten voor katho
lieke en reformatorische christenen tezamen dat een uitvoerig Program van Uit
gangspunten van het Christen Democratisch Appel, zoals de officiele titel luidt, 
gepresenteerd kon worden. 

Men zal dit Program moeten lezen tegen 
de achtergrond van het CDA-rapport 
Grondslag en politiek handelen, dat in 
1978 verscheen. Dit rapport stelde dat de 
morele band tussen de leden van het 
CDA, waarop een ieder aanspreekbaar is, 
gevormd wordt door de politieke over
tuiging. Deze politieke overtuiging zou 
als antwoord op het Evangelie verwoord 
dienen te worden in een program van 
uitgangspunten en in een actieprogram. 

Welnu, beide zijn inmiddels tot stand ge
komen, het Program van Uitgangspunten 
zoals gezegd in 1980, het verkiezingspro
gram Om een zinvol bestaan in 1981. Het 
Program van Uitgangspunten is derhalve 
niet zomaar een bijgesteld beginselpro
gram maar een eerste invulling van het 
politieke credo van het CDA. Het laat 
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zien hoe christen-politici die voorheen 
maar al te vaak gescheiden wegen gingen, 
en daarvoor ook de nodige principiele 
argumenten plachten aan te dragen, nu 
tezamen het moeizame pad willen bewan
delen dat leidt van het Evangelie, als 
grondslag van de partij, naar dat wat in 
de volksmond de 'vuile politiek' heet 
maar dat toch ook iets van een goddelijke 
roeping heeft voor wie oren heeft om te 
horen. 
Het Program is dus zo ongeveer het visite
kaartje van de partij. Tegelijk ook een ge
loofsbrief. Niet op kerkelijk maar op 
staatkundig niveau. En als zodanig wil 
het toetsbaar zijn aan het Evangelie. 
Daarmee verdient het onze sympathie. 
Sympathiek is ook dat dit Program duide
lijk gesitueerd is in de tijd. Het wil een 
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wegwijzer zijn in de bedreigde wereld van 
vandaag. De uitgangspunten van de partij 
m.a.w. zijn niet naar voren geschoven 
als eeuwige beginselen. Ze zijn geformu
leerd ten overstaan van de 'vragen van 
deze tijd' en de 'nood van de mensen' 
(15). Dat is vroeger met de beginselpro
gramma's van de christelijke partijen in 
Nederland wei eens anders geweest! Wat 
voorts ook weldadig aandoet is de gewel
dige blikverbreding die dit programma 
kenmerkt: christelijk-nationale politiek is 
eindelijk wereldpolitiek geworden. Of het 
nu gaat om werkgelegenheidsbeleid, de 
defensiepolitiek of het kernenergiebeleid, 
er worden geen opties aangereikt met 
voorbijzien aan de neveneffecten buiten 
onze grenzen. Uiteraard staat de Neder
landse politiek centraal, toch wordt er 
tegelijk iets merkbaar van een wereld
wijde lotsverbondenheid met onze nabije 
en met onze verre naaste. 

De status van beginselen 
Hoe staat het nu met de aangevoerde be
ginselen van christen- democratische po
litiek? Hier beginnen mijn bedenkingen. 
De redactie van dit blad schrijft me: 'Het 
CDA wil zich blijkens zijn beginselpro
gramma Iaten aanspreken door de begin
selen van gerechtigheid, gespreide ver
antwoordelijkheid, solidariteit en rent
meesterschap'. En voorts: 'Wat is uw 
oordeel over deze keuze van politieke be
ginselen en over de nadere uitwerking van 
de(ze) grondmotieven voor christen-de
mocratische politiek, tegen de achtergrond 
van de vragen van deze tijd'. 
Ik beperk me voorshands tot de vier ge
memoreerde beginselen zelf: gerechtig
heid, gespreide verantwoordelijkheid, so
lidariteit en rentmeesterschap. Hoe te oor
delen over deze keuze? J a, kiezen we 
eigenlijk wei? Of proberen wij wellicht 
te ontdekken welke beginselen ons ge-

kozen hebben, ons in een bepaalde rich
ting voortstuwen reeds voor we van 
enige keuze ons bewust zijn. Wat zijn 
eigenlijk beginselen en hoe komen we 
eraan? We mogen toch niet aannemen dat 
ze van de hemel zijn gevallen of uit de 
bijbel kunnen worden geplukt? Ik had op 
dit punt wei eens de mening van de pro
gramcommissie willen horen. Wat is 
eigenlijk in haar optiek de status van deze 
beginselen? Elke verantwoording ont
breekt behalve dan die massieve uitspraak 
dat het program van uitgangspunten en 
de politieke overtuiging antwoord zijn op 
de oproep van de Bijbel (5) of van het 
Evangelie (4, 13). 
Bovengenoemde vragen worden me, eer
lijk gezegd, ingegeven door het grote ge
mak waarmee de opstellers van het 
Program met de geponeerde grondbegin
selen plegen om te springen. Aan het 
Program is een Toelichting verbonden, die 
terzake meer toedekt dan toelicht. Nu 
eens worden de beginselen op een lijn ge
steld met 'waarden en normen' (13) dan 
weer worden ze aangeduid als 'grondmo
tieven', soms ook als 'idealen' (14). Zijn 
grondmotieven en idealen gelijk? En kun
nen mijn idealen niet ver weglopen van 
dat wat ik als objectieve norm voor mijn 
denken en doen, ook voor mijn politiek 
handelen aanvaard of te aanvaarden heb? 
Nog meer begint het mij te schemeren als 
de Toelichting plotseling zegt dat het 
CDA de grote vraagstukken van onze tijd 
wil benaderen 'aan de hand van vier 
kernbegrippen die de richting kunnen (sic!) 
wijzen die wij hebben te gaan' (16). Kern
begrippen? Alsof het hier slechts gaat om 
enkele handige hoofdthema's waaronder 
je het christen-democratisch beleid zou 
kunnen samenvatten. Alsof beginselen 
niet meer zijn dan een aantal kapstokken 
om er het program van uitgangspunten 
aan op te hangen 1. 

1 In het nadien verschenen verkiezingsprogram Om een zinvol bestaan wordt op eenzelfde 
pragmatische wijze met beginselen omgesprongen. Ret heet daar 'Ret CDA-streven werken wij 
uit aan de hand van de begrippen (!): solidariteit en rechtvaardigheid- rentmeesterschap
gespreide verantwoordelijkheid' (5). 
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Kortom, de gememoreerde beginselen 
van het CDA-beleid lijken niet meer te 
zijn dan samenvattende gezichtspunten. 
De opstellers aarzelen dan ook niet om 
ze op te voeren als titels voor een viertal 
hoofdstukken, waarin de politieke vraag
stukken worden ondergebracht. Onder 
gerechtigheid worden de uitgangspunten 
van het staatsbestel en de rechtsorde ge
presenteerd. Onder gespreide verantwoor
delijkheid komt het cultureel en sociaal 
beleid ter sprake, inclusief het onderwijs. 
Ontwikkelingssamenwerking, het stelsel 
van sociale zekerheid en de gezondheids
zorg worden ondergebracht in een hoofd
stuk over solidariteit. En economie, we
tenschap en techniek, ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting figureren onder de 
titel rentmeesterschap. Van mij mag dit 
alles, zolang het maar vast staat dat 'be
ginselen' aldus niet meer zijn dan titels en 
thema's of, zo men wil, gezichtshoeken 
van waaruit men telkens andere onder
delen van de politiek belichten wil. Het 
zijn wel beginselen maar dan in de zin 
van ordeningsprincipia voor een nogal 
omvangrijke stof. 
Ondertussen wekt het stuk ook telkens 
weer de indruk dat beginselen veel meer 
zijn dan kopjes en 'kembegrippen', dat ze 
iets van doen hebben met Gods gebod 
voor mens en maatschappij. Zo heet ge
rechtigheid ergens 'hoofdmotief' voor het 
optreden 'van de overheid als dienaresse 
Gods' (16). Zo wordt gespreide verant
woordelijkheid af en toe aangeduid als 
een 'structuurbeginsel voor de inrichting 
van onze samenleving' (23). Zo staat 
rentmeesterschap ergens te boek als een 
(goddelijke) 'opdracht' (10) en ook soli
dariteit wordt omschreven als een roe
ping, als een 'norm' (26). Maar dan rijst 
natuurlijk wel de netelige vraag: Kan men 
sommige stukken van de politiek op een 
beginsel betrekken en andere stukken op 
een belendend beginsel? Of, om wat meer 
concreet te worden, heeft het voorgestane 
staatkundige bestel hier te Iande niet 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 6/82 

318 

alles met gerechtigheid maar dan tevens 
met gespreide verantwoordelijkheid van 
doen? Of ook: Heeft ontwikkelingssamen
werking niet alles met solidariteit maar 
tegelijk oak met gerechtigheid van doen? 

De coherentie van beginselen 
Zo leidt de vraag naar de status van de 
beginselen tot een volgende vraag, die 
naar de coherentie, de samenhang van 
de opgevoerde beginselen. Indien de over
heid Gods dienaresse is in het oefenen 
van gerechtigheid, is ze dan niet ook per 
definitie gehouden tot verantwoordelijk
heid en geroepen tot rentmeesterschap? 
En wat is gerechtigheid zonder solidari
teit met de ontrechte? Ik wil maar zeggen, 
beginselen voor de politiek kan men niet 
uit elkaar trekken. Ik zal hier geen poging 
wagen om aan te geven hoe de gerele
veerde beginselen wellicht onderling sa
menhangen, maar dat ze samenhangen 
en niet zomaar over een aantal hoofdstuk
ken te distribueren zijn, staat voor mij als 
een paal boven water. 
Het pleit voor de programcommissie dat 
ze zelf ook iets heeft aangevoeld van het 
coherentie-vraagstuk. Zo merkt ze op, 
dat gerechtigheid het hoofdmotief is voor 
het overheidsoptreden ook in deze zin dat 
hiermee de publieke voorwaarden ge
schapen worden voor 'de beleving van 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rent
meesterschap' (16). Een andere interes
sante uitspraak, waarop ik reeds eerder 
attendeerde, is dat gespreide verantwoor
delijkheid gezien moet worden als een 
'structuurbeginsel voor de inrichting van 
onze samenleving', een beginsel dat haaks 
staat op de hedendaagse maatschappe
lijke ontwikkelingen (23). Ik noem dit 
interessante uitspraken omdat ze m.i. 
verraden dat achter beginselen als van 
gerechtigheid en gespreide verantwoorde
lijkheid ook voor het besef van de pro
gramcommissie iets anders schuil gaat, 
iets van een visie, een christen-democrati
sche totaalvisie op de structuur van de 
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samenleving, op de roeping en de grenzen 
van de staat, op de aard en de verant
woordelijkheid van de private maatschap
pelijke verbanden enz. Kortom, waar het 
Program spreekt van gerechtigheid en ge
spreide verantwoordelijkheid bespeur ik 
soms iets van een christelijke maatschap
pijbeschouwing. En waar het gewaagt van 
solidariteit en rentmeesterschap proef ik 
tevens iets van een christelijke mensbe
schouwing. 
Toch is dit alles incidenteel. Er wordt 
helaas geen helder zicht gegeven op de 
mens, de staat en de burgerlijke samen
leving, een zicht dat van belang is voor 
principiele politiek. Wei wordt het beeld 
van de zelfgenoegzame mens afgewezen 
(27, 28), evenals de leer van de volks
soevereiniteit en het concept van de een
heidsstaat (17). Maar als het gaat om een 
christelijk alternatief, dan wordt veelal 
volstaan met vage noties omtrent de mens 
als beelddrager of medearbeider Gods 
(21, 22) of met zinspelingen op de on
derscheiden verantwoordelijkheid van 
overheid en maatschappelijke groepen (6) 
in de rijke verscheidenheid van de schep
ping (24). Het Program schiet een enkele 
keer uit de sloffen en benadrukt dan 'de 
eigen mens- en maatschappijbeschouwing' 
(23) en 'het radicale van het christelijk
sociale denken' (29). De facto valt het 
echter telkens weer terug op de vier 
grondbeginselen die eigen heten te zijn 
aan het CDA en waarmee de geestelijke 
positie van de partij wel zo ongeveer lijkt 
te zijn opgeklaard. Is dat werkelijk zo? 

Beginsel en visie 
Misschien ben ik een zwartkijker, maar ik 
heb steeds voor ogen hoe heel wat chris
ten-democratische partijen in onze eeuw 
hebben afgehaakt in de poging om de 
grondslag en uitgangspunten van christe
lijke politiek vanuit een eigen, christelijke 
visie op de samenleving te formuleren. 
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Gekoesterd worden nog slechts een aantal 
overgeleverde, christelijke of humanitaire 
normen en waarden. Wat mij betreft, zou 
een dergelijke ontwikkeling voor het CDA 
hier te Iande de dood in de pot zijn. Als 
we niet door intensief luisteren naar het 
Evangelie en door intensief studeren een 
nieuwe, christelijke maatschappijbeschou
wing verwerven die tevens kritisch zicht 
geeft op onze huidige technocultuur en 
wereldsamenleving, dan worden we met 
al onze beginselen ingepakt terwijl we 
erbij staan. Een wereld waarin zoveel 
macht is ingemetseld en een cultuur waar
in zoveel demonie is binnengeslopen roe
pen om bezinning op de vraag waarheen 
we met onze moderne beschaving onder
weg zijn, ze roepen ook om een alternatie
ve visie. Het gescherm met een viertal 
beginselen zal een achterhoedegevecht 
blijken te zijn, indien zulke beginselen 
niet voortdurend gevuld worden vanuit 
een bijbels georienteerde, normatieve 
visie op de samenleving als geheel. 
Ik zeg deze dingen met een zekere nadruk 
en openhartigheid, omdat het Progrom 
reeds school heeft gemaakt en ook in 
andere CDA-publikaties de suggestie ge
geven wordt dat het denkraam van chris
ten-democratische politiek zonder meer 
gespannen kan worden op de vier ge
noemde beginselen. Ik noemde reeds het 
vorig jaar verschenen verkiezingsprogram. 
J. Kremers, de gewezen voorzitter van 
de commissie voor het beginselprogram, 
is op deze weg nog verder doorgelopen. In 
de laatste jaargang van AR-Staatkunde 
heeft hij na enige aanvankelijke nuance
ringen de tegenstelling tussen liberalen 
en socialisten enerzijds en het CDA an
derzijds op deze eenvoudige formule ge
bracht, dat eerstgenoemden werken met 
een ordeningsbeginsel, te weten vrijheid 
respectievelijk gelijkheid, de christen
democraten daarentegen van vier grond
beginselen plegen uit te gaan 2. 

2 J. Kremers, 'Een goed begin(sel) is het halve werk(program)', in AR-Staatkunde 50 (1980), 
pp. 249-251. 
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Zijn we zo niet bezig met enorme simpli
ficaties? In de bundel bij het eeuwfeest 
van de AR-Partij verschenen, heb ik vrij 
omstandig aangetoond dat vrijheid en ge
lijkheid beide richtinggevende beginselen 
zijn en voor de socialistische en voor de 
liberale mensbeschouwing, al komt men 
met uiteenlopende interpretaties 3 . En 
ook hiermee is nog niet alles gezegd. 
In de nieuwe Beginselverklaring van de 
VVD van 1980, uitgewerkt in het Libe
raal Manifest van 1981, gewaagt deze 
partij van 'vrijheid, verantwoordelijkheid, 
verdraagzaamheid, sociale rechtvaardig
heid en de gelijkwaardigheid van alle 
mensen' als de fundamenten van elke sa
menleving, waaruit haars inziens een veel
heid van politieke beginselen voort
vloeien (art. 1). In het Beginselprogram
ma van de PvdA (1977) wordt eveneens 
uitgegaan van een meervoud van Begin
selen (dee! II). Vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit heten daar 'onverbrekelijk met 
elkaar verbonden'. Het gaat dus bij beide 
partijen om nog meer dan vrijheid en ge
lijkheid. En letten we op het onderhavige 
beginselprogram van het CDA, dan ko
men daar eveneens nog weer andere be
ginselen dan de vier genoemde voortdu
rend om de hoek kijken. Bij voorbeeld 
vrijheid (emancipatie, 19) en gelijkheid 
(gelijke kansen, 26)! 

V erlichte filosofie en christelijke levens
overtuiging 
Een en ander mag ons niet verbazen. 
Historisch beschouwd, zijn liberalisme en 
socialisme beide geworteld in de filosofie 
van de Verlichting, die 'vrijheid, gelijk
heid en broederschap' (solidariteit) in 
haar vaandel geschreven had. En deze 
verlichte beginselen zijn in de 18e eeuw 
niet zomaar uit de heme! komen vallen, 
maar moeten gezien worden tegen de 
achtergrond van een eeuwenlange katho-
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lieke en protestants-christelijke denktradi
tie, een religieuze traditie, die vrijheid ver
stond als beschikbaarheid voor God 
(Gabriel Marcel) en die gelijkheid en 
broederschap praktizeerde binnen katho
lieke kloosterorden dan wei, op geheel 
andere wijze, binnen protestants-presby
teriale kerkstructuren. 
Deze christelijke traditie was in de 18e 
eeuw sterk geseculariseerd. De bedoelde 
beginselen konden in die roerige tijd dan 
ook gemakkelijk worden aangegrepen 
door allerhande humanistische geestes
stromingen en voorzien van een nieuwe 
ideologische en politieke lading. Die 
nieuw bezielde beginselen zijn dan ook 
richtinggevend geworden voor liberalisme 
en socialisme beide. Ondertussen is van 
christelijke zijde de claim op vrijheid, ge
lijkheid en broederschap, God zij dank, 
nooit geheel verloren gegaan. Hoe zou 
het ook anders kunnen waar mensen zich 
noemen naar Hem wiens naam Bevrijder, 
wiens faam volstrekte solidariteit is. 
Ik wil maar zeggen, de politieke strijd is 
wel een strijd om beginselen, in onze 
geestelijk op drift geraakte wereld zelfs 
meer dan ooit, maar deze strijd ontaardt 
in een spiegelgevecht zodra partijen zich
zelf en anderen vastpinnen op enkele 
grondbeginselen, laat staan op kembe
grippen. Slogans zoals 'Het liberalisme 
gaat uit van vrijheid, het socialisme van 
gelijkheid en de christen-democratie van 
broederschap', mogen het wellicht goed 
doen op verkiezingsbijeenkomsten van 
het CDA, ze zijn als vuurwerk, verblin
dend maar niet verhelderend. Geen partij 
heeft het exclusieve recht om vrijheid, ge
lijkheid of broederschap te claimen. Ook 
kan geen politieke richting gerechtigheid, 
gespreide verantwoordelijkheid, solidari
teit of rentmeesterschap monopoliseren. 
Want de kernvraag is hoe politieke par
tijen die levensbeschouwelijke stromingen 

:l J. Klapwijk, 'Op zoek naar het mensbeeld van liberalisme, socialisme en christen-democratie', 
in: Honderd jaar AR-Partij; Bezinning en Perspectief; T. Wever. Franeker, 1979, p. 68-77. 
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in ons volk vertegenwoordigen aan vrij
heid en gelijkheid, maar bijv. ook aan be
ginselen als gerechtigheid. gespreide 
verantwoordelijkheid en wat dies meer zij 
een eigen diepgang geven vanuit haar 
visie op mens en maatschappij. 
Beginselen kun je met andere woorden 
niet maar in enkele woorden of begrippen 
vangen, omdat het geestelijke drijfkrach
ten zijn die veeleer ons gevangen houden. 
Het socialisme is maar niet een sociale 
en politieke theorie, het is tevens een alles 
doordringende levensovertuiging. Ook het 
liberalisme is meer dan een economische 
en politieke leer, het wordt door een 
Ievensovertuiging gedragen. Het socialis
tische Beginselprogramma van Nauta en 
en de zijnen en het Liberaal Manifest van 
Geertsema c.s. maken dit op niet mis te 
verstane wijze duidelijk. Het ware mij 
dierbaar geweest als het CDA haar le
vensovertuiging, haar mens- en maat
schappijvisie, ook op zo'n overtuigende 
wijze voor het voetlicht had gebracht. In 
een beginselprogram moeten geen wazige 
waarden worden opgesomd, maar visies 
worden geprofileerd. Het begin van een 
beginsel is een levensovertuiging. 

Gespreide verantwoordelijkheid? 
Laat ik het bovenstaande proberen te ver
duidelijken aan de hand van wat in het 
Program genoemd wordt 'gespreide ver
antwoordelijkheid'. Het gaat hier inder
daad om een politiek beginsel. Niet omdat 
aile verantwoordelijkheden in de samen
Ieving in marxistische trant als politieke 
verantwoordelijkheden geoormerkt moe
ten worden, maar omdat met name in de 
huidige maatschappelijke ontwikkeling die 
steeds meer totalitaire trekken gaat ver
tonen, de overheid als onderdeel van haar 
rechtstaak de publieke voorwaarden moet 
scheppen voor een brede, gespreide ver
antwoordelijkheidsbeleving. Toch is het 
m.i. voor de onbevangen lezer van het 
Program allesbehalve duidelijk wat nu 
nader onder deze 'gespreide verantwoor-
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delijkheid' verstaan moet worden. We 
hoorden reeds dat het hier gaat om een 
'structuurbeginsel voor de inrichting van 
onze samenleving' (23). Maar welke visie 
gaat hierachter schuil? Men kan er m.i. 
nog alle kanten mee uit. Men kan bijv. 
denken aan een maatschappij beschouwing 
die uitgaat van de leer van soevereiniteit in 
eigen kring, of van het beginsel van 'sub
sidiariteit' of van de idee van 'functionele 
decentralisatie', opvattingen die gehuldigd 
zijn of worden respectievelijk in protes
tantse, katholieke en socialistische kring. 
In zulke opvattingen gaat het niet maar 
om theoretische hulpmiddelen, zoals som
migen wel beweren, er treden levensbe
schouwelijke of, zo men wil, wijsgerige 
visies in naar voren over aard en verband 
van de structuren in de samenleving. Met 
behulp van dit soort van beschouwingen 
wordt bijv. aangegeven op welke gronden 
en in welke mate overheidsingrijpen in de 
sociaal-economische sector gerechtvaar
digd is: een punt waarover kabinetten 
kunnen struikelen. Er staat dus nogal wat 
op het spel als het gaat om de strekking 
van 'gespreide verantwoordelijkheid'. 
N u kan ik, tussen de regels doorlezend, 
wel vermoeden waar de affiniteiten van het 
CDA-program zo ongeveer zullen liggen. 
Tegelijk constateer ik dat de tekst op zich 
genomen, weinig klaarheid verschaft. In
tegendeel, als het bijv. gaat om de be
voegdheid van de staat en de legitimatie 
van overheidsingrijpen, worden de gren
zen soms zeer strikt gesteld, soms ook 
zeer ruim getrokken (zie vervolg). Een 
oorspronkelijke verscheidenheid van so
ciale kringen, een subsidaire verantwoor
delijkheid van verbanden, ja ook de idee 
van 'decentralisatie' van de eenheidsstaat 
(17): het lijkt allemaal bij tijd en wijle 
afgeleid te kunnen worden uit het ene 
structuurbeginsel van gespreide verant
woordelijkheid. 
Trouwens, is met 'gespreide verantwoor
delijkheid' wel een structuurbeginsel be
dodd? Ook allerlei andere zaken worden 
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ermee in verband gebracbt, zoals in
spraak, medezeggenscbap, democratise
ring (24-26). Onlangs scbreef J. van 
Putten (Trouw, 01-04-82), dat wat 'sprei
ding van macbt' beet in bet PvdA-jargon 
'gespreide verantwoordelijkheid' beet in 
bet spraakgebruik van het CDA. Ik kan 
hem eigenlijk geen ongelijk geven. Maar 
bet profiel van bet CDA, tocb al grauw 
genoemd, wordt er niet beter op. 
Als bet de opstellers zo uitkomt, wordt 
'gespreide verantwoordelijkbeid' ook nog 
in verband gebracht met 'levensbeschou
welijke pluriformiteit' (24). Op grond 
biervan keert bet Program zicb bijv. tegen 
de commerciele vervlakking in de massa
media en pleit bet voor 'een meer ge
spreid, een meer pluriform aanbod' (24). 
Dat laatste is natuurlijk zeer terecht, want 
wij zullen elkaars levensovertuiging moe
ten respecteren. Gelet evenwel op de fel
heid waarmee politieke partijen elkaar in 
verkiezingstijd te lijf gaan - ook bet CDA 
draagt biertoe de nodige steentjes bij -
beb ik daar nog nooit 'gespreide verant
woordelijkheid' achter gezocht. In de 
geesteiijke verdeeidheid van ons voik 
komt m.i. eerder een grote nood dan een 
grote deugd te voorschijn, laat staan een 
beginsel. 

Gerechtigheid? 
Ik deei wei de mening van de program
commissie dat gerechtigheid leidend be
ginsei ('hoofdmotief', 16) is voor het over
beidsoptreden, ai spreek ik zelf Iiever van 
recht. Want juist het woord 'gerecbtig
beid' wekt naar mijn gevoeien veel te 
hoge verwachtingen ten aanzien van de 
roeping van de overheid. Het woord ge
rechtigheid wordt door christenen, ook 
binnen het CDA, zo spoedig gebezigd in 
de zin van bijbelse gerechtigheid. Dan 
komen er reminiscenties bij je hoven aan 
de messiaanse koning in Psalm 72 ('Hij 
richte uw voik met gerechtigbeid') en aan 
bet messiaanse rijk in 2 Petrus 3 ('Wij 
verwacbten . . . een nieuwe aarde waar 
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gerecbtigbeid woont'). En vervolgens 
dringt de vraag zich op: Is de overheid 
geroepen, gehouden of ook maar bij be
nadering in staat gerechtigbeid te betracb
ten in deze voile, bijbelse zin dat alles 
'terecht' komt, dat iedereen aan zijn recbt 
of aan haar trekken komt? 
Op dit punt antwoord ik met een bart
grondig neen. En dat antwoord is gewor
teld in bet besef dat bijbeise gerecbtigheid 
geschonken en aanvaard wordt in geloof 
(Rom. 10), dat de overheid daarentegen 
het recht moet opieggen, desnoods met 
geweid moet afdwingen en dat in een zeer 
beperkte mate en in een zeer gebrekkige 
vorm. In een democratische rechtsstaat 
zai recbt en wet altijd tot op grote hoogte 
een weerspiegeiing en mengeiing zijn van 
wat zich aan tegenstrijdige rechtsopvat
tingen in de samenieving voordoet. Reeds 
hierom is er een oneindige afstand tussen 
stateiijk recht en bijbelse gerechtigheid. 
Bovendien Iijkt bet onderscheid van recht 
en (bijbelse) gerechtigbeid voort te vioeien 
uit bet structuurbeginsei van 'gespreide' 
verantwoordeiijkheid. 'Zaiig die hongeren 
en dorsten naar gerechtigbeid' zegt Jezus 
(Mattb. 5:6), maar bet zou een grandioze 
misvatting zijn te menen dat de statelijke 
overheid hierin ook maar bij benadering 
zou kunnen voorzien en zij baar verant
woordelijkheid te dezen niet deeit met 
andere overheden in andersoortige ver
banden ( ouders en opvoeders, leiding
gevenden in de culturele en industriele 
sector enz.), om van de persooniijke ver
antwoordelijkheid van ieder van ons nog 
maar te zwijgen. 
Het beginseiprogram benadrukt m.i. dan 
ook terecht dat bet de taak van de over
heid is om bet geidende recbt te bandba
ven en uit te bouwen en dat het voorts 
ook onderdeel van haar rechtstaak is om 
de pubiieke voorwaarden te scbeppen 
voor de verantwoordelijkheidsbeleving in 
andere verbanden (16). Niet minder maar 
ook niet meer. De oneindige afstand tus
sen politiek ideaal en de verwacbting van 
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het Rijk van gerechtigheid moet inder
daad scherp in de gaten gehouden wor
den, willen we ons niet aan politieke dag
dromerijen en aan messiaanse utopieen 
te buiten gaan. Zou men in zijn streven 
naar 'gerechtigheid' verder willen - en 
in tijden van economische schaarste en 
maatschappelijke crises liggen de kansen, 
de verleidingen en de excuses voor on
geremde politieke bedilzucht natuurlijk 
voor het oprapen - dan is geen recht maar 
onrecht in de zin van gewetensdwang, ge
dragsmanipulatie en uitgeloogde verant
woordelijkheid het gevolg. In dezen heb
ben christen-democraten net zo min scho
ne handen als andere politici. 
En weer denk ik, wat nodig is is een staat
kundige visie. Want ook met het beginsel 
van gerechtigheid kun je, op zich gena
men, alle kanten uit. Het CDA-program 
geeft daar helaas nog heel wat blijken 
van. Waar blijft bijv. de beperktheid in de 
verantwoordelijkheid van de overheid als 
zonder meer wordt uitgegaan van 'haar 
zorg voor de ontwikkeling van de samen
leving als geheel' (33)? Hoe zijn de ver
antwoordelijkheden verdeeld als voort
durend 'geswitchd' wordt van de taak 
van de overheid naar de plicht van de 
samenleving (18) en dan naar al datgene 
wat 'wij' (?) moeten doen vanuit 'onze 
opdracht' (27, 33). 
Regelmatig vindt men in het Program 
ontboezemingen als deze: 'Maar als wij 
ons er niet goedkoop van af willen rna
ken, dan zullen wij op zoek moeten gaan 
naar de oorzaken van deze verschijnselen 
en ook deze oorzaken moeten aanpakken. 
En dan stuiten wij op zaken als eenzaam
heid, verwaarlozing, sociale aanpassings
moeilijkheden, kansarme situaties, extra 
risico's lopende groepen en zo meer' (30). 
De kernvraag is natuurlijk hoever hierin 
nu de taak van de overheid reikt. Die 
vraag wordt niet beantwoord. De pro
gramcommissie kent slechts 'zorg over 
het verenigen van een op centraal over
heidsniveau geplande verzorgingsstaat en 
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het instandhouden van een politieke de
mocratie' (28). Mij baart de centraal ge
plande verzorgingsstaat op zich al zorgen. 
Bijna evenveel zorgen als de tegenhanger 
die hij onvermijdelijk oproept: de staat 
als optelsom van gei'ncorporeerde zelf
zucht. 

Solidariteit en rentmeesterschap? 
Deze zweverigheid in uitgangspunt keert 
terug bij de twee nog niet besproken be
ginselen, te weten de norm van solidari
teit als maatgevend voor ontwikkelings
samenwerking en sociale zekerheid en de 
norm van rentmeesterschap als maatge
vend voor economie- en wetenschapsbe
leid. 

Het komt me voor dat solidariteit in 
eerste instantie een zedelijk, rentmeester
schap in eerste instantie een economisch 
beginsel is. De kernvraag wordt dan hoe 
een overheid die het publieke recht of, 
zo men wil, de gerechtigheid als leiding
gevend beginsel heeft, zich ook aan deze 
overige beginselen gelegen laat liggen. 
Simpeler gezegd, wat is de politieke 
relevantie van solidariteit en rentmeester
schap? 

Deelt men echter gerechtigheid, solidari
teit, rentmeesterschap enz. op over ver
schillende sectoren van het overheidsbe
leid en over verschillende hoofdstukken 
van een beginselprogram, zoals de op
stellers gedaan hebben, zonder zich over 
de vraag te buigen hoe solidariteit en rent
meesterschap binnen de politiek, dus als 
een vraagstuk van publieke gerechtigheid, 
gestalte kunnen krijgen, dan is in beginsel 
het einde van de politieke interventie 
zoek. De schrijnende sociale nood in onze 
wereldsamenleving, ten dele een brood
vraag ten dele een zinvraag, lokt dan 
vooral in de sfeer van het subsidie- en 
welzijnsbeleid een overheidsoptreden uit 
dat geen grenzen meer kent behalve dan 
de harde waarheden van een inkrimpende 
gasbel en van knoeiende, onwillige be-
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lastingbetalers: karikatuur van alle waar
achtige solidariteit. 

Tot slot 
Ik moet het hierbij Iaten. Ik herhaal nog
maals wat ik in het begin heb opgemerkt. 
Er is metterdaad heel wat in het Program 
neergeschreven dat mij bijzonder aan
spreekt (zolang ik tenminste afzie van de 
warrige stijl van het stuk). Het Program 
komt voort uit een diepe verontrusting 
over de nood van deze wereld. Het gaat 
concreet in op de vragen van oorlog en 
vrede, van rijkdom en armoede, van on
recht in allerlei vorm. Het pleit bovendien 
voor principiele politiek. Het zoekt een 
authentiek christelijke benadering, die 
kritisch keurt en haaks staat op de hui
dige maatschappelijke ontwikkelingen 
(23, 36). Gelet op de gigantische proble
men van onze tijd, de zuigkracht van de 
publieke opinie en de smalle marges van 
het politieke handelen getuigt een derge
lijke aanpak van moed. 
Zo'n benadering doet echter zichzelf 
tekort, zo heb ik in het bovenstaande 
willen aantonen, als ze hierbij de moei
zame vraag naar een christelijke staats
en maatschappijbeschouwing open laat 
of, beter gezegd, wanneer ze deze vraag 
reduceert tot de vraag naar een viertal 
normatieve beginselen, waarvan boven
dien de politieke omlijndheid meerrnalen 
zoek is. Want dan dreigt de politiek zich-

zelf te overbieden. Dan dreigt het CDA 
zijn (politieke) beginselen op te hemelen 
tot algemene orientatiepunten van de 
wereldsamenleving als geheel, zoals in 
het slotwoord nog eens expressis verbis 
wordt gedaan (36). 
Op het internationale symposium van de 
honderd-jarige AR-Partij, in 1979 te 
Noordwijk gehouden, heeft de christen
democratische politicoloog Roberto 
Papini uit Triest de stelling naar voren 
gebracht dat de sociale doctrine van de 
Kerk een identiteitscrisis doormaakt en 
dat ze zich voorshands beperkt tot alge
mene ethische beginselen. Hij merkte in 
dit verband ook op dat deze crisis niet los 
gezien kan worden van de identiteitscrisis 
van de christen-democratische beweging 
als geheel. En hij voegde hieraan toe: 
'Christen-democratische partijen ... heb
ben gedaan alsof ze het probleem niet 
zagen en zich eenvoudig beperkt tot het 
zwijgen erover 4. 

Zwijgt het CDA-program waar het eigen
lijk had moeten spreken? En is het zo 
zelf een teken van de genoemde identi
teitscrisis? De vraag stellen is de vraag 
beantwoorden. Of niet? Soms valt een 
visitekaartje tegen en valt de visite mee. 

4 R. Papini, 'De identiteit van de christen-democratie', in: AR-Staatkunde 49 (1979), p. 266. 
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door prof. dr. S. D. Fokkema 

Prof. dr. S. D. Fokkema is hoogleraar in de psycho
logische functieleer en methodenleer aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. 

Voortgezet basisonderwijs, een 
ingrijpende herstructurering van 
voortgezet onderwijs 

I . Inleiding 

Door de bewindslieden van 0. en W. en Landbouw is onlangs een nieuwe stap gezet 
op de weg naar gei"ntegreerd basisonderwijs. In hun nota 'Verder na het Basisonder
wijs' geven zij een schets van doelstellingen, inhoud en argumenten voor de totaal 
nieuwe opzet van het onderwijs aan 12-18-jarigen. 

325 

In de nota komt eerst de opzet van een 
drie-jarige middenschool aan de orde. 
Deze draagt thans de naam 'voortgezet 
basisonderwijs'. Vervolgens wordt de grote 
lijn besproken van het secundair onder
wijs, dat de leerlingen na het voortgezet 
basisonderwijs zullen kunnen volgen. De 
voornaamste vcrschillen tussen de recente 
nota en de zgn. Contourennota van Van 
Kemenade betreffen de reductic van de 

cursusduur van het voortgezet basisonder
wijs tot drie jaar, en een veel geringer 
accent op differentiatie binnen het voort
gezet basisonderwijs. Zo zal de nieuwe 
onderwijsvorm bijv. ecn type eindtermen 
kennen.t 
Het totstandkomen van deze nota is een 
eerste concretisering van het bij de laatste 
kabinetsformatie geformuleerde onder
wijsbeleid, dat onder meer gericht zal zijn 

1 J. Vos, 1981, De Middenschool in de jaren '80 (Oratie V.U.) geeft de indruk, dat aan de 
nieuwe conceptie van de bewindslieden een geheel andere onderwijsfilosofie ten grondslag zou 
liggen dan aan de Contourennota. De betreffende oratie bood echter geen empirische argumen
ten voor het geschctste school-ideaal, waarbij 'een zo hoog mogelijk ontwikkelingsniveau voor 
zovcel mogelijk leerlingen wordt nagestreefd met behulp van een zeer grote omvang van com
munale onderwijsdoelen'. In deze oratie werden ook geen concrete voorstellen behandeld, of 
indicaties met betrekking tot de uitvoerbaarhcid gegeven 
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op de doorbreking van het huidige cate
goriale stelsel in de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs. Volgens de toelich
ting zal daarbij uitgangspunt zijn: 'de hui
dige scheiding van schooltypen in de on
derbouw van het voortgezet onderwijs te 
vervangen door een schooltype voor aile 
Ieerlingen in aansluiting aan het basis
onderwijs'. 

Voor de schrijver van deze beschouwing, 
die het onderwijs voornamelijk kent van 
de Universiteit, de eigen schoolbanken, de 
onderwijsresearch en van nota's en rap
porten was het zeer onbevredigend om 
deze verstrekkende uitspraken te lezen, 
terwijl het nog werkelijk onduidelijk is, of 
deze voornemens wei zo wenselijk en uit
voerbaar zijn. De ervaringen in het bui
tenland - voorzover daar de Midden
school als exclusief onderwijsinstituut is 
ingevoerd - zijn zeker niet onverdeeld 
gunstig. In Nederland, waar nu vanaf 1975 
met een achttal experimentele midden
scholen hun opzet en vormgeving wordt 
uitgeprobeerd en beproefd, komen nog 
maar net de eerste onderzoekrapporten 
beschikbaar en deze betreffen zeker nog 
niet alle facetten van dit onderwijs-delta
plan. Ret is een gelukkige omstandigheid, 
dat de nieuwe plannen voor voortgezet 
basisonderwijs een ruime overlapping ver
tonen met de plannen van de Contouren
nota, zodat veel van wat thans verricht is 
of op het spoor gezet, voor de toekomstige 
beslissingen nog bruikbaar zal kunnen 
zijn. In de nota treffen we gelukkig ook 
op een openhartige wijze de erkenning 
aan, dat nog veel onderzoek nodig is, juist 
ten aanzien van een van de cruciale vra
gen voor dit vernieuwingsplan, nl. hoe 
heterogene groepen leerlingen gedurende 
drie jaren bijeen te houden (Nota II.2 
Groeperings- en werkvormen). 
De nota argumenteert over wenselijkhe
den - tegen de achtergrond van tekortko
mingen van het huidige stelsel - en geeft 
aan met behulp van welke middelen in 
een nieuw voortgezet basisonderwijs een 
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betere situatie bereikt zal worden. Een 
ernstige tekortkoming van het stuk is, dat 
weliswaar nieuwe onderwijsmiddelen wor
den voorgesteld, maar dat in die gevallen, 
waar dat nodig is niet overtuigend duide
lijk wordt gemaakt, dat die middelen 
deugdelijk zijn voor het beoogde doel. Het 
is trouwens meestal nodig, dat nieuwe 
middelen in de praktijk op kleine schaal 
beproefd worden om deze duidelijkheid 
te verkrijgen. Dat is nog niet gebeurd, en 
daarom gaat de beleidsuitspraak te ver: 
het zou - denkend in de geest van de be
leidslieden - meer verantwoord zijn ge
weest indien was aangekondigd, dat een 
middenschool-conceptie als oplossing van 
de gesignaleerde problemen zou worden 
beproefd. 

Er zit dus onvoldoende onderzoek achter 
de voorstellen van de nota; doch ook zijn 
er op theoretische en empirische gronden 
bedenkingen in te brengen tegen hetgeen 
de nota als wenselijkheden en geeigende 
middelen presenteert. In deze korte be
schouwing kunnen we slechts voor enkele 
daarvan aandacht vragen. De belangrijkste 
vraag zal daarbij zijn, of de verscheiden
heid van problemen, die gesignaleerd 
wordt, wel gediend is met een antwoord, 
i.e. de geboden conceptie van voortgezet 
basisonderwijs. Op belangrijke aspecten 
van het plan zal overigens in dit stuk in 
het geheel niet worden ingegaan, zoals 
bijv. de opleiding van leerkrachten voor 
het nieuwe onderwijs, en de aansluiting 
op het vervolgonderwijs en de eisen, die 
daarin gesteld worden. 

2. Doelen en middelen van bet voortgezet 
basisonderwijs 

In de paragrafen I.3 en 1.4 van de nota 
worden de knelpunten, problemen en om
standigheden van het huidig voortgezet 
onderwijs geschetst; in I.5 wordt de for
mulering van de doelstellingen van bet 
voortgezet basisonderwijs gegeven; en in 
het hoofdstuk II een schets van zijn opzet. 
Deze delen staan centraal in het hierna-
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volgende. Terwille van een overzichtelijke 
bespreking wijkt de groepering en betite
ling van de voornaamste doelen lichtelijk 
af van de Nota. 

Doel 1. 
Bredere vorming door uitbreiding van het 
onderwijsaanbod. Op zichzelf genomen is 
een belangrijk deel van de voorgestelde 
uitbreidingen nuttig en wenselijk. De om
vang van de totale uitbreiding in termen 
van onderwijs-uren is echter onzeker, en 
over enkele uitbreidingen kan de vraag 
gesteld worden: is dit nu een taak voor de 
school? 
In par. II.l wordt de keuze van de elemen
ten in het onderwijsaanbod nader ge
motiveerd aan de hand van deels hoog
gegrepen criteria, die voor het merendeel 
specificaties zijn van de 'bredere vorming'. 
Het is bevreemdend, dat bij de overweging 
van verbreding van onderwijsaanbod het 
huidige stelsel, dat als tweede fase van het 
voortgezet onderwijs zal blijven bestaan, 
als totaal rigide, en het nog niet bestaande 
voortgezet basis-onderwijs als uiterst 
flexibel wordt voorgesteld. 
Dientengevolge worden er voor 12-15-
jarigen leergebieden voorgesteld, waarvan 
op zijn minst dubieus is, of op die leeftijd 
het betreffende onderwijs ontwikkelings
psychologisch wei zinvol is. In ieder geval 
is er ernstige twijfel mogelijk, ten aan
zien van het leergebied 'orientatie op mens 
en maatschappelijke verhoudingen', 'orien
tatie op arbeid', en onderdelen van 'orien
tatie op techniek, ambacht en huishou
den'. In de eerstc plaats is een belangrijk 
onderwijskundig beginsel, nl. dat hetgeen 
de leerling leert bij voorkeur op korte ter
mijn bruikbaar moet zijn voor nieuwe 
vakken of activiteiten, geweld aangedaan. 
Voorts mag verwacht worden dat inlei
dingen in de betreffende onderwerpen in 
een iets later ontwikkelingsstadium van 
de leerling beter tot hun recht komen. Zij 
kunnen dan - afhankelijk van het niveau 
van de vervolgopleiding - in kortere tijd 
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gegeven worden, en ook effectiever, zeker 
als men verband willeggen met partici
patie aan maatschappelijke activiteiten, 
en huis-, tuin- en keukenwerk. 
Wat 'orientatie op een moderne taal' zou 
kunnen zijn, is moeilijk in te zien. 
Hoe dan ook, de invulling van het pro
gramma vereist beslist nadere overweging. 
Daarbij zou onder meer van ontwikke
lingspsychologische en onderwijskundige 
kant bezien moeten worden: a. of de uit
breiding van bet onderwijsaanbod wei 
een echt argument is voor bet een-sporig 
voortgezet basisonderwijs, met andere 
woorden, of deze uitbreidingen niet beter, 
- en dan aangepast aan niveau-verschillen 
tussen leerlingen -, in de programma's 
van categorale scholen kunnen worden 
opgenomen, en b. of sommige van de ge
noemde leergebieden niet beter in de 2e 
fase van het voortgezet onderwijs tot hun 
recht komen. 
De bredere vorming betreft echter ook 
sociale en culturele vaardigheden, de so
ciale bewustwording, bet aankweken van 
maatschappelijke weerbaarheid, mondig
heid en dienstbaarheid. Daarvan stelt de 
nota, dat het hier uitdrukkelijk om onder
wijsdoelen gaat voor alle leerlingen en dat 
de betreffende onderwijsleeractiviteiten 
binnen de heterogene groepen zullen 
plaats vinden. Ook met bet oog hierop 
is de vraag op zijn plaats, of dit onderwijs
doel nu wel zo passend is in de puberteits
leeftijd. 
Als echter door de auteurs van de nota 
bedoeld zou zijn de wenselijkheid van 
'sociaal gedrag leren' naar voren te 
brengen, dus: met elkaar omgaan, geza
menlijk iets tot stand brengen e.d., dan 
komt dit onderwijsdoel, dat- naar ik ver
moed - hoofdzakelijk via project-onder
wijs moet worden gerealiseerd, in een 
ander daglicht te staan. Er blijft echter een 
belangrijke feitelijke moeilijkheid. De voor 
het voorgezet basisonderwijs te voorziene 
heterogeniteit van leerlingen zou voor de 
zwakkere leerlingen funest kunnen zijn. 
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De bij Doel 3 te bespreken verschillen in 
intelligentie zijn niet beperkt tot slechts 
het leren van schoolse leerstof, maar ma
nifesteren zich ook (een statistisch ver
band) in het sociale zelfbewustzijn, initia
tief-rijkdom, praktische inventiviteit en 
inzicht in niet-schoolse problemen. Met 
andere woorden bij grate heterogeniteit 
van groepen, zoals voorgesteld in de nota, 
is de minder begaafde leerling in een on
gunstige situatie - en dan juist ook nog 
terwijl hij in een kwetsbare leeftijdsperiode 
verkeert. Binnen de huidige categoriale 
klas worden de verschillen al vaak als erg 
groot ervaren. Alleen bij kleine verschillen 
(bijv. zoals zich gewoonlijk in de catego
riale klas voordoen) mag men verwachten, 
dat de zwakkere zich nog kan optrekken 
aan, en leren van de sterkeren. 
ln de visie, die de nota presenteert zou, 
zo gezien, de zwakkere leerling wel eens 
de dupe kunnen zijn! Echter ook een an
dere, zeker zo ongewenste sociale situatie 
kan plaatselijk ontstaan, nl. wanneer het 
sociaal gedragspatroon in de jaar- en 
projectgroepen gedomineerd wordt door 
een relatief hoog percentage jongelui uit 
bepaalde lagere sociale milieus (o.m. in 
de steden) waar ruwheid, ongecultiveerd
heid, en zeer jeugdig roken en drinken, 
enz. tot de 'bon ton' behoort. 
Hier komt nog iets bij: volwassenen zijn 
tot op zekere hoogte bereid om door hen 
ervaren verschillen in (sociale) begaafd
heid binnen de groep, waarin zij werken, 
te camoufleren; pubers doen dit beslist 
niet. Op sportvelden en in schoollokalen 
kan men observeren, hoe hardhandig 
zwakkere broeders door hun kornuiten 
kunnen worden aangepakt. Het kan echter 
moeilijk in de bedoeling liggen van het 
onderwijs bij te dragen tot situaties, die 
begaafdheidsverschillen nodeloos schril 
maken, terwijl het op psychologische gron
den weinig attractief is om in het onder
wijs dergelijke puberale gedragspatronen, 
die vanzelf overgaan, voortijdig de kop te 
gaan indrukken. 
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Tenslotte wordt een verband gelegd tussen 
de motivatie- en aandachtsproblemen van 
sommige leerlingen en de wenselijkheid 
van een totaal nieuwe opzet. De betref
fende klachten zijn bekend. Er is een 
aantal waarschijnlijke oorzaken; cen ervan 
is zeker, dat er een veel grotere sociale 
pressie is om kinderen langdurig voort
gezet onderwijs te Iaten volgen. Er krijgt 
dus een zekere percentage kinderen meer, 
en ook langduriger onderwijs, dan voor 
hen profijtelijk is en gewenst wordt. Dit 
probleem moet zeker niet opgelost worden 
door een onderwijs-opzet, waarbij de to
tale cursusduur aanmerkelijk Zanger 
wordt; het k~m ook niet opgelost worden 
door zonder meer een breder onderwijs
aanbod, want dan zullen bij veel leerge
bieden moeilijkheden blijven voorkomen. 
Ook aan het eventuele sociaal disruptieve 
effect van het optreden van deze leerlingen 
kan niet voorbijgegaan worden. Voor de 
leerlingen, die dit betreft, is slechts een 
type oplossing realistisch, nl. gespeciali
seerd onderwijs in hun belangstellings
richting voor de tijdsduur, dat zij de 
schoolbanken kunnen harden (tot hooguit 
16 jaar). 

Doe! 2. 
Voork6men van vroege keuze van oplei
ding en/ of beroep, door voortgezet basis
onderwijs voor allen. 
Dngetwijfeld heeft het huidige categoriale 
stelsel het nadeel, dat er weinig voorzie
ningen zijn voor overstappen van school
typen, die wat lager op de sociale rang
ordening staan naar wat hoger gelegen 
schooltypen. In 'stroom-afwaartse' rich
ting valt deze problematiek wel mee. 
lnmiddels is het overigens zo, dat een min 
of meer definitieve schoolloopbaan of be
roepskeuze bij uitzondering voor het 13e 
levensjaar gemaakt behoeft te worden. Nu 
geven de bewoordingen van de nota en de 
keuze van het aangedragen statistisch 
materiaal sterk de indruk, dat de bewinds
lieden in dit verband vooral zeer bezorgd 
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zijn, dat door de opzet van het huidige 
stelsel talent verloren gaat, en dat aan 
sommige groepen Ieerlingen belangrijke 
vormende leergebieden onthouden wor
den. In het voorgaande is reeds aange
vocrd. dat uitbreiding van de program
ma's van categoriale scholen mogelijk een 
meer wenselijke oplossing voor het tweede 
aspect van de bezorgdheid is. Of thans in
derdaad talent verloren gaat, is een moei
lijke kwestie. Ten gevolge van de reeds 
vergevorderde externe democratisering 
van het onderwijs, is dit in ieder geval te 
betwijfelen (vgl. A D. de Groot 2 , en 
A D. de Groot en J. C. Traas :l) behalve 
dan dat er geen enkel stelsel denkbaar is, 
waarin niets waardevols tussen de wielen 
raakt. I ndien men echter in dit opzicht 
aan de Nota het voordeel van de twijfel 
wil schenken, dan is er meer te zeggen 
voor goede educatieve opvang van de 
enkelen, die voor een moeilijke omscha
kelings-opgave staan, dan voor een drasti
sche hervorming van de 1 e fase. Nadere 
toelichting is hier op zijn plaats. Ret is 
duidelijk, dat hierbij het onderscheid dat 
de nota maakt tussen het aspect van het 
schoolverlaten zonder (beroeps)diploma 
(vooral een maatschappelijk vraagstuk), 
en dat van talent-verlies in de aandacht 
moet blijven. Uit de statistieken blijkt dan, 
dat degenen, die een opleiding met succes 
beeindigen aanzienlijk talrijker zijn (glo
baal 70 % van a11e leerlingen), dan de 
schoolverlaters zonder diploma. Van de 
schoolverlaters van VWO en HA VO be
haalt een aanzienlijk deel nog wei een 
ander diploma. Het percentage gediplo
meerden is het gunstigst voor de MA VO 
(nl. 80 % ). Dit laatste percentage is waar
schijnlijk niet voor verbetering vatbaar, 
het eerder genoemde percentage wellicht 
enigszins. Men moet zich nl. bij deze sta-
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tistische gegevens wel bedenken, dat het 
onderwijs als zodanig slechts een van de 
determinanten is, die bepalend zijn voor 
het rendement. 
Nu geven mijns inziens de statistieken 
allerminst de indruk, dat het uitstellen van 
een meer definitieve studie- en beroeps
keuze voor het merendeel der leerlingen 
wenselijk is, integendeel. Inderdaad heb
ben de ouders, daarbij geadviseerd door 
leerkrachten voor hun kinderen een onder
wijstype gekozen, dat hun voor hun kind 
passend voorkomt en voorts blijkt dit in 
een hoog percentage van de gevallen een 
juiste keus te zijn geweest. Afgezien van 
l.t.o./l.h.n.o. komt hier nog geen beroeps
keuze aan te pas. Uiteraard kan men nog 
wei bedenkingen hebben bij het onder
wijsprogramma, dat geboden is. 
Er is echter aan een vroege keuze een be
langrijk onderwijskundig voordeel ver
bonden. In vrijwel aile typen opleidingen 
komt in de eerste jaren leerstof aan de 
orde, die meer passend is voor een jeug
dige leeftijd, dan voor 16- en 17-jarigen. 
Dit betreft voor de VWO/HA VO/ 
MA VO-groep vooral het goed leren van 
elementaire wiskunde, grammatica en 
woorden van moderne en klassieke talen; 
voor de technische opleidingen de niet 
altijd aangename oefeningen om techni
sche vaardigheid te verwerven. In beide 
gevallen gaat het om het leren van zaken, 
die onmisbaar zijn om meer gevorderde 
leertaken te kunnen aanvatten, en die op 
latere leeftijd in toenemende mate 'verve
lend' worden gevonden: een facet van 
leerprocessen, waarbij de analogie met 
het leren bespelen van een instrument 
(bijv. de piano) wellicht verhelderend is. 
Deze onderdelen van het onderwijs ver
eisen keuze, en niet uitstel van keuze, 
wat het grondthema is, waarop de nota 

2 A. D. de Groot, 1971, Standpunt over Onderwijs, Democratic en Wetenschap, Den Haag, 
Mouton. Speciaal hoofdstuk 1 en 2. 

a A. D. de Groot en J. C. Traas, 1980, Onderwijs van binnen en van huiten. Deventer, Van 
Loghum Slaterus. Speciaal hoofdstuk 6 en 8. 
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drijft. Op diverse gronden is het niet zo 
aannemelijk, dat allerlei orientaties de 
keuze ten slotte kunnen vergemakkelijken. 
De leerling moet iets kiezen en gaan doen. 
Eerst dan kan hem duidelijk worden, of 
de gekozen leergebieden hem satisfactie 
geven. Ret is jammer, als de keuze ver
keerd blijkt te zijn geweest, doch oak nu 
reeds wordt het keuze-proces zorgvuldig 
begeleid. En bij een verkeerde keuze zal 
- zoals reeds opgemerkt - in overscha
kelingsmogelijkheden moeten worden 
voorzien, zodat onvermijdelijk tijdsverlies 
tot een minimum beperkt blijft. 

Doel 3. 
Ret opheffen van ongelijkheid van kansen 
onder meer door de leerlingen gedurende 
3 jaar zoveel mogelijk bij elkaar te houden 
en in breed (orienterend) onderwijsaanbod 
te voorzien. 
In het voorgaande zijn reeds diverse pro
blemen gesignaleerd, die zich zullen voor
doen in zeer heterogene klassen, en bij 
breed onderwijsaanbod. Wij zullen echter 
allereerst op de doelstelling als zodanig 
ingaan. Naar veler mening is het slag
woord 'ongelijkheid van kansen' in het 
algemeen en in het bijzonder in verband 
met onderwijs geen gelukkige greep. De 
exegetische problemen, die deze termen 
oproepen terzijde latend, moet geconsta
teerd worden, dat vrijwel avera! in het 
menselijk Ieven - uitgezonderd aan de 
roulettetafel - er ongelijkheid van kansen 
is; zo oak in het onderwijs, en daar blijkt 
de ongelijkheid die zich oak binnen de 
resp. milieugroepen voordoet, gecorreleerd 
te zijn met de sociale gelaagdheid van 
milieus. Nu was het fraaier geweest, in
dien de nota eenvoudigweg verklaard had: 
'wij willen zodanig onderwijs, dat aile 
leerlingen de kansen op onderwijs krijgen, 
die hun krachtens aanleg en belangstelling 
(gemotiveerdheid) toekomen'. Dit is na-
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melijk, waar het om gaat, en zo gezien 
valt deze doelstelling vrijwel samen met 
het doe! om nodeloos talent-verlies te 
voorkomen. Dit punt kwam reeds onder 
doel 2 ter sprake en evenals in dat ver
band, gunnen we oak nu de nota het 
voordeel van de twijfel. Alvorens de kwes
tie zelf aan te vatten, nag een opmerking 
vooraf. In de passage van de nota, die 
over ongelijkheid in het onderwijs gaan, 
wordt ten onrechte het belangrijke onder
scheid vervaagd tussen het element van 
selectie, dat in het algemeen op basis van 
schoolresultaten in de vorm van min of 
meer dwingende adviezen, evt. afwijzing, 
dus vanuit het systeem plaatsvindt, en het 
element van keuze, dat gegeven de moge
lijkheden die het systeem biedt en de 
taxatie van eigen capaciteiten en belang
stelling aan de leerling en/ of zijn ouders 
toekomt. Reeds voerden wij aan, dat de 
schoolkeuze in een hoog percentage van 
de gevallen goed uitpakt; en dat er sterke 
onderwijskundige argumenten zijn voor 
vroege keuze. 
Recentelijk is er nu ook een duidelijke 
aanwijzing, dat de ouders in overgrote 
meerderheid voorstander zijn van de een
of tweejarige brugklas (Elsevier-Nipo 
enquete, Elseviers Magazine 20 februari 
1982). Mogelijk dat thans de ouders meer 
de betekenis inzien van tijdige keuze, dan 
de beleidsmakers. Met moet er echter ook 
in Den Haag wei rekening mee houden 
dat de keuze niet uitsluitend plaats vindt 
op grand van 'de verdeling van school
geschiktheid'. Voorts is uit het gegeven, 
dat de verdeling van schoolgeschiktheid 
55 % van het verschil in schoolkeuze 
verklaart, niet - zoals de nota doet - te 
concluderen, dat het restpercentage dan 
uitsluitend aan milieu kan worden toege
schreven, noch dat een verder niet gespe
cificeerde milieu-invloed per definitie ge
heel onterecht moet zijn 4• 

4 Het onderwerp intelligentie en het daarmee verbonden aanleg versus milieu vraagstuk komt 
ter sprake in het Themanummer 'Intelligentie' van het Nederlands Tijdschrift voor de Psycho
logie en haar grensgebieden 1982, 37, 3. Een snelle orientatie biedt het Nawoord van de 
Themanummer-redacteuren. 
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Voor zover keuze echter op oneigenlijke 
milieu-overwegingen plaats vindt, is het 
zaak, dat de scholen i.e. vooral VWO en 
HAVO, door middel van voorlichting en 
interne zorg zoveel mogelijk in het werk 
stellen om een eventueel nog resterende 
milieu-'stigmatisering' kwijt te raken. Dit 
wordt wat voorzichtig gesteld, omdat on
zeker is, of dit eigenlijk nog wei bestaat; 
in ieder geval geven de cijfers van de Lan
delijke Ouderraad Zelfstandige Gymnasia 
er weinig steun aan. 
Nu dan de zaak zelf, onder de aanname 
dat bij het huidige systeem talentverlies 
optreedt, en niet op andere wijze aan de 
problematiek kan worden tegemoetgeko
men. Is het nu denkbaar, dat de voorwaar
den voor talentontwikkeling verbeterd 
worden door aile leerlingen van 12-15 jaar 
voor een belangrijk deel hetzelfde onder
wijs te Iaten volgen, en dus deze zeer 
heterogene groep grotendeels bijeen te 
houden? Mijn afwijzend antwoord wil ik 
nader adstrueren. De verschillen in leer
vaardigheid, die zich in de 6e klas van het 
basisonderwijs manifesteren zijn reeds 
bijzonder groot. Zij zetten zich in ver
sterkte mate voort in de periode van 12-15 
jaar. Als we aannemen, dat de variatie in 
leervaardigheid hoog gecorreleerd is met 
de variatie op aanlegtests, die schoolsucces 
voorspellen, dan zijn er gegevens, die des
tijds (in 1960) door mij en Dirkzwager 5 

op representatieve steekproeven van ULG
en MO-leerlingen verzameld zijn, die hier 
iets over zeggen. Ret volgende globale 
gegeven, dat aan de resultaten van 2e 
klassen is ontleend, is hier van belang: 
er is uiteraard een aanzienlijke overlap
ping tussen de score-spreidingen van de 
groepen leerlingen, die resp. in 2 ULO en 
in 2 MO zitten, doch 80 a 85 % van de 
ULO-leerlingen scoort lager dan de ge
middelde MO-Ieerling. Hoewel er mij geen 
desbetreffend onderzoek bekend is, is het 
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een plausibele taxatie, dat althans destijds, 
een overeenkomstige relatie bestond tussen 
de leerlingen, die het ULO volgden, en 
de leerlingen van l.t.o./l.h.n.o. De wijzi
ging in schooltypen, die inmiddels heeft 
plaats gevonden, laat deze constateringen 
over drastische verschillen in leervaardig
heid uiteraard onverlet. Yoorts zij be
dacht, dat de verschillen in leervaardig
heid ook weer samenhang vertonen met 
de motivatie om zich kennis en vaardig
heden eigen te maken. 
De heterogeniteit, die de nota voor 12-15-
jarigen in vergaande mate wil handhaven 
kan didactisch niet hanteerbaar zijn. 
Daarom kan het onderhavige plan niet 
in de beoogde verbetering van de voor
waarden voor talent-ontwikkeling voor
zien. We noemen nog kort de volgende 
overwegingen: 
1. Talent-ontwikkeling behoeft uitdaging 
door 'moeilijke' opgaven en wenkende 
perspectieven (men onderwijst muzikaal 
begaafden ook niet tesamen met amuzika
len). 
2. De buitenlandse ervaringen (incl. de 
Russische) met het langdurig bijeen hou
den van de heterogene groep zijn niet 
rooskleurig. 
3. Wat de Nederlandse experimentele 
middenscholen betreft, er zijn slechts twee 
van de acht, waarvan het leerlingenaan
bod min of meer de gehele varieteit in be
gaafdheid dekt. Wat ons eigen land be
treft zijn er op dit moment geen erva
ringen, die de door de nota genoemde 
wenselijkheid steunen, nl. 'dat een volle
dige jaargroep gedurende drie jaren bijeen 
gehouden wordt'. 
4. Weliswaar zinspeelt de nota op moge
lijkheden om begaafde Jeerlingen binnen 
het voortgezet basisonderwijs meer te Ia
ten doen. Afgezien van de vraag of de 
sociale situatie in de school dit attractief 
maakt voor de leerling, heeft men de con-

5 S.D. Fokkema en A. Dirkzwager, 1960, Handleiding voor de Differentiele Aanlegtests. 
Amsterdam, Swets en Zeitlinger. 
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sequenties van het effect van daadwerke
lijk extra onderwijs voor meer begaafden 
op het beoogde onderwijssysteem niet 
willen trekken. V ooralsnog moet voor 
ernstige nivellering van schoolprestaties 
gevreesd worden, en dus voor een aan
merkelijke verlaging van het feitelijk be
reikbare prestatie-niveau aan het einde van 
het voortgezet basisonderwijs. Dit is exact, 
waar velen in de Scandinavische Ianden nu 
hun bekomst van krijgen 6. 

5. Hoe dan ook, er is- ook bij de nota
schrijvers - twijfel, of een van hun be
langrijkste desiderata uitvoerbaar is. Is 
het nu wei verantwoord een dergelijk ver
strekkend plan te lanceren onder de aan
name, dat de methoden om aan zozeer 
verschillende leerlingen gezamenlijk 
vruchtbaar onderwijs te geven alsnog zul
len worden uitgevonden? 
6. Het komt mij voor, dat ten aanzien 
van dit punt een zware, waarschijnlijk 
ondragelijke last, die voor een groot deel 
door het schoolsysteem zou moeten wor
den gedragen, op de schouders wordt ge
legd van individuele leerkrachten, en 
daarmee geplaatst binnen de schoolklas, 
d.w.z. precies in die vrij gevoelige am
biance, waarin door kinderen met animo 
en aandacht, en in een sfeer van leerbe
reidheid moet worden gewerkt. 

Slot 
Hiermee is het in de inleiding aangekon
digde voornemen om de doelstellingen en 
voorgestelde middelen van het plan tot 
voortgezet basisonderwijs kritisch te over
wegen grotendeels uitgevoerd. In deze 
overwegingen springt primair naar voren, 
dat de door de bewindslieden opgedolven 
onderwijs-problematiek niet met het ene 
antwoord van de nota kan en behoort te 
worden opgelost, en dat men - zo men 
de experimenten op dit stramien toch 
wenst uit te voeren- de resultaten daar
van moet afwachten, alvorens forse be-
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leidsvoornemens te lanceren. Bij experi
menten behoort echter - ook in dit op
zicht laat de nota ons nog in het onge
wisse- dat eenduidig aangegeven wordt, 
wat de evaluatiecriteria zullen zijn. Van 
primair belang daarbij zijn de te kiezen 
operationalisaties van de doelstelling, dat 
leerlingen het onderwijs krijgen, dat hun 
krachtens aanleg en belangstelling toe
komt, en of zij hun beste talenten tot ont
plooiing kunnen brengen. Er moet echter 
met grote nadruk verlangd worden, dat 
ook vernieuwd categoriaal onderwijs, 
waarin de terecht gesignaleerde tekortko
mingen van het huidige stelsel zijn ge
remedieerd, bijv. door ingrepen zoals hier 
terloops gesuggereerd (betere opvang voor 
overstappers; wijzigingen in onderwijs
aanbod), een experimentele kans krijgt, 
en mede als vergelijkingsbasis kan dienen 
bij een uiteindelijke beslissing. V oorlopig 
houd ik het er op, dat vernieuwd catego
riaal onderwijs aanzienlijk gemakkelijker 
en ook beter te realiseren is, en voorts 
dat dft door de meerderheid van ouders 
en leerlingen zal worden gekozen. Laten 
we tenslotte stellen dat de keuze, die men
sen in vrijheid doen, bij de vergelijking van 
onderwijsvormen een belangrijke evalua
tiecriterium behoort te zijn. Dit zou in 
ieder geval passen in de goede tradities 
van de CDA-onderwijspolitiek. 

6 D. Gress, Waiting for Fortinbras, Encounter, febr. 1982. 
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door Alfred Bertrand 

A. A. E. Bertrand (1913) is vele jaren lid geweest van 
het Belgische parlement voor de CVP en was lange 
tijd minister. Hij is oud-voorzitter van de christen
democratische fractie in het Europese Parlement. 

De christen-democratie vandaag 
1n Belgie 

Het moment is goed gekozen om zich af te vragen waar de christen-democratic in 
Belgie vandaag staat, wat haar fundamentele positie is in het kader van het zich 
veranderende politieke landschap, wat haar kansen en haar zwakheden zijn, welke 
basis zij in de hedendaagse maatschappij heeft, vooral bij de jongere generatie, voor 
welke nieuwe problemen zij zich geplaatst ziet - en of zij de kracht, de verbeelding 
en het vernuft bezit, om hierop ook een overtuigend antwoord te geven. 

lk ga dan ook graag op het verzoek van 
de redactie in om op deze vragen een be
scheiden en fragmentarisch antwoord te 
geven. Gezien het jarenlange werk dat ik 
zowel in mijn eigen land, Belgie, als in 
Europees verband mocht en nu nog mag 
verrichten, is het mij wei toegestaan, die 
dingen in dit kort bestek van deze beide 
gezichtshoeken te benaderen. 
De christen-democraten in Belgie staan 
sinds de oorlog bijna onafgebroken aan de 
regering. We hebben in deze periode heel 
veel kunnen doen voor het land - vandaag 
zijn wij voor de regering verantwoordelijk 
in een van de moeilijkste perioden sinds 
het einde van de oorlog. Zeker, er is geen 
sprake van een zo felle confrontatie als 
in de schoolstrijd en tijdens de konings
kwestie, maar we hebben het te doen met 
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het opnieuw opgelaaide conflict tussen de 
etnische gemeenschappen van ons land, 
met de daarmee verbonden uitermate 
netelige kwestie van de herziening van de 
algehele structuur van de staat - en daar
hij komt nu nog de hoogst kwetsbare 
economische en financiele situatie van het 
land. Tegelijkertijd heeft de regering tot 
taak de openbare mening te ovetruigen 
van onze verplichtingen die uit de atlanti
sche alliantie en de veiligheidsproblema
tiek voortvloeien- een zaak waarover ik 
hier niet hoef uit te wijden, gezien juist 
dit punt ons als christen-democraten op 
het ogenblik in aile Ianden van Europa 
bezig houdt. 
Ik meen hier te mogen onderstrepen dat 
het juist de christen-democraten van Bel
gie waren die met de grootste moeite en 
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met een grote moed tegenover alle extre
mistische en radicale nationalistische ge
voelens in ernaar streefden, een rechtvaar
dige en goed afgewogen formule voor de 
vruchtbare samenleving van de taalge
meenschappen te vinden. Deze inspan
ningen die zich de regeringen van Leo Tin
demans, Paul Vandenboeynants, Wilfried 
Martens en Gaston Eyskens getroostten, 
hebben weliswaar de totale oplossing van 
aile problemen zeker nog lang niet kun
nen brengen, maar dit is het gevolg van de 
heropleving van de nationale aspiraties 
zoals wij die in de etnische en taalgemeen
schappen en minderheden in bijna aile 
Westeuropese Ianden vandaag beleven
een bijna paradoxale ontwikkeling in de 
toenemende internationalisering van aile 
politieke en economische problemen en 
de groei van de Europese samenwerking. 
De christen-democraten van Belgie zullen 
zeker niet ophouden met aile kracht op 
te komen voor een stabilisering binnen een 
door allen aanvaardbare federale struc
tuur, zoals wij die overigens ook in het 
Europese kader willen opbouwen. 
De uitwerking van deze opleving en her
opleving van nationale gevoelens en ge
voeligheden voelden wij ook binnen ons 
eigen politieke tehuis, de christelijke de
mocratie, en wij verdeelden ons in een 
Waalse en een Vlaamse partij. Voor bui
tenstaanders vermoedelijk een moeilijk te 
begrijpen schouwspel - maar we hebben 
onze nauwe samenwerking daarmee niet 
opgegeven. Zij is ongetwijfeld niet gemak
kelijk erop geworden omdat de een of de 
andere van onze beide partijen soms in 
afzonderlijke gemeenschapsvraagstukken 
in een ander politiek verband werkte. 
Ons doel blijft echter als christen-demo
craten gemeenschappelijk onze verant
woordelijkheid voor de staat te dragen. 
Dit is des te dringender, als wij zoals ge
zegd bijna onverwachts voor een berg van 
problemen, risico's en belangenconflicten 
komen te staan die een versplintering van 
krachten niet toelaten. Allereerst natuur-
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lijk de vorming van een regering. De ritus 
van zich aflossende regeringen met coali
ties die komen en gaan, en dan toch weer 
terugkomen, moet doorbroken worden. De 
vervroegde verkiezingen waren juist met 
het oog op het nodige vertrouwen van de 
burgers onvermijdelijk. Hebben zij de 
situatie verbeterd? 
Het resultaat van deze verkiezingen be
tekent voor de christen-democraten van 
Belgie een zeer ernstige waarschuwing. 
Zeker, de grote economische en financiele 
problemen kunnen niet allemaal op het 
conto van de CVP-PSC geschreven wor
den, zoals kennelijk vele van onze kiezers 
deden. Aan de andere kant mag niet wor
den onderschat dat de christen-democra
ten moeten boeten voor hun inspanningen 
om de extreme eisen van de Waalse en de 
Vlaamse nationalisten tegen te gaan ter
wille van een rechtvaardige federale struc
tuur, in het belang van geheel hetland. 
De laatste regeringen zijn er echter niet 
aan toe gekomen om in een politiek op 
lange termijn oplossingen te vinden voor 
de modernisering en rationalisering van 
onze industrie vooral in het Waalse land, 
de werkeloosheid efficient te bestrijden en 
de inflatie met kracht tegen te gaan. Als 
grootste partij droeg ze de grootste ver
antwoordelijkheid. Het zal een uiterst 
moeilijke taak zijn voor de Ieiding van 
CVP-PSC om het vertrouwen van de ver
loren kiezers terug te winnen. 
Hier stelt zich geheel duidelijk voor de 
christen-democraten in Belgie - zoals ove
rigens ook in de overige Europese Ianden, 
maar daarover straks- het probleem van 
de geloofwaardigheid. Wij kennen in Bel
gie gelukkig niet de gevolgen van de alge
mene mentaliteitsverschuivingen binnen 
het religieuze en kerkelijke Ieven zoals in 
Frankrijk en later ook in Nederland, die 
tot een zekere afkeer, ja animositeit van 
intellectuelen en jongeren tegenover de 
christelijke politieke partijen heeft geleid. 
Maar het is ook bij ons een feit dat het 
image van onze politieke beweging bij de 
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genoemde kringen en oak bij de arbeiders 
sterk geleden heeft. Wij betreuren het als 
politici niet dat wij op de directe en offi
ciele steun van de kerkelijke overheid niet 
meer kunnen rekenen, het is echter wel 
uiterst nadelig voor ons dat in kringen van 
de geestelijkheid het scepticisme tegenover 
onze actie oak is toegenomen en openlijk 
aan het Iicht treedt. 
Hiertegen is een volstrekt nieuwe en dyna
mische strategic nodig, niet van propa
ganda aileen, maar van concrete en over
tuigende actie op het terrein van de meest 
actuele noden. Wij weten in Belgie goed 
genoeg, en daarvoor zijn wij als 'debrouil
lards' oak avera! bekend, dat men met een 
pathetische 'declaratiepolitiek' geen enkel 
vraagstuk oplost, zij moeten worden aan
gepakt. Hebben onze kiezers altijd de 
indruk dat wij dit doen? Hebben zij niet 
de indruk dat wij, zolang a! aan de rege
ring, meer met de macht als met de ideeen 
weten te hanteren? Is het ons gelukt dat de 
keuze van politieke partners aan de rege
ring werkelijk door de drang van de feiten, 
in overeenstemming met de fundamentele 
doelstellingen van onze beweging, is inge
geven en niet door de wil zich met aile 
middelen aan de macht vast te klampen? 
Wij hebben nag het vertrouwen, gelukkig, 
van een groot gedeelte van de Belgische 
arbeiders, het is echter nodig, in de toe
komst nag veel krachtiger en duidelijker 
te werken aan de leniging van de nood 
van de armsten, van de zwaksten, van de 
meest kwetsbaren, de meest hulpbehoe
venden, de zieken, de ouden, de gehandi
capten, de verwaarloosden. Wij moeten in 
staat zijn aan te tonen dat wij de scherpe 
tegensteilingen in onze maatschappij wil
len overwinnen, en dat wij een gevoel van 
zekerheid, een sfeer van vertrouwen, een 
perspectief voor de toekomst kunnen hie
den. Dat houdt concreet in: bestrijding 
van de werkloosheid, bestrijding van de 
inflatie, verzekering van een goede energie
voorziening, een loon-systeem dat de 
werknemer niet benadeelt tegenover een 
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prijs-systeem dat uit de handen dreigt te 
I open. 
Hieruit blijkt dan ook duidelijk dat wij 
als christen-democraten geen conserva
tieve politick kunnen en willen voeren. 
Een sociaal rechtvaardige maatschappij 
kan aileen in een progressieve politick be
reikt worden. Dit is gemakkelijk gezegd, 
vee! moeilijker gedaan. Want we willen 
tegelijkertijd duidelijk steilen dat wij geen 
socialistische politick willen voeren, geen 
centralistisch geleide socialistische maat
schappij willen opbouwen, die de vrije 
ontplooiing van de menselijke persoon in 
het gedrang brengt en gemakkelijk uit 
kan !open op een coilectivistische struc
tuur. Wij hebben in Belgie bijzondere 
ervaring in de strijd of in de samenwer
king met de socialisten die in ons land 
steeds een eigen fel-doctrinaire opvatting 
van het socialisme hadden. Met hen sa
menwerken en tach aan onze energieke 
sociale lijn het eigen christelijk-sociaal 
karakter te geven is de kunst van een po
litick die oak in de toekomst de mensen 
en vooral de jongeren weet te trekken. 

Toegegeven, dat wij in Belgie soms de in
druk maken heel wat pragmatischer te 
werk te gaan dan onze Noordnederlandse 
geestverwanten. Het zou echter volkomen 
onjuist zijn te ontkennen dat wij ons van 
onze geestelijke bronnen niet bewust zijn. 
Ik ben er zelf diep van overtuigd dat al 
onze grate politieke !eiders, van Cauwe
laert tot August De Schrijver en Thea 
Lefevre cvenzeer als de generatie die de 
Ieiding van onze partij(en) van hen over
namen, in hun werk steeds uit deze chris
telijke inspiratie geput hebben. Ik ben er 
echter diep van doordrongen dat wij van
daag, naast een nieuw en krachtig sociaal 
engagement, twee dingen moeten doen: 
ons geestelijk en cultureel erfdeel als 
politici uit christelijke inspiratie opnieuw 
bewust en levendig maken om een nieuwe 
dynamiek te ontwikkelen en daarmee oak 
de jongere generatie mee kunnen trekken 
in een actie die de inspanning waard is, en 
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tenslotte de Europese roeping die de 
christen-democraten ook in Belgie altijd 
voelden en die hen tot de meest gedreven 
Europeanen maakte. Dit Europese enga
gement is in deze periode van de grootste 
betekenis omdat het proces van de Euro
pese integratie nieuwe en ernstige hindcr
palen te overwinnen heeft, omdat zich een 
grote resignatie, ja open twijfels tegenover 
de toekomst van de Europese Gemeen
schap steeds meer manifesteren, een feit 
dat juist de Europese christen-democraten 
ertoe dwingt, zowel op nationaal als op 
Europees terrein alles te doen opdat deze 
crisis waarin de Europese integra tie dreigt 
terecht te komen, vermeden of voorgoed 
overwonnen kan worden. 

Dit brengt ons op de vraag wat de chris
ten-democraten vandaag in Europa en wat 
de Europese christen-democraten in het 
algemeen in de internationale politiek ge
roepen zijn te doen en in staat zijn te doen. 
Het panorama van de christen-democratie 
in Europa vertoont schaduwen. In Spanje 
en in Frankrijk is zij aanzienlijk verzwakt, 
de verwachtingen die wij ten aanzien van 
de eerste democratische verkiezingen in 
Spanje hadden zijn niet vervuld, de chris
ten-democraten van Frankrijk, in het CDS 
werkend, moesten bij de laatste verkie
zingen eveneens een gevoelige achteruit
gang incasseren, de CDU/CSU, de groot
ste politieke groepering in de Bondsrepu
bliek, is al meer dan tien jaar gedwongen, 
evenals de Oostenrijkse bVP, in de oppo
sitie op een terugkeer tot de regering te 
wachten, of dit voor afloop van deze 
legislatuurperiode in 1983 het geval zal 
zijn, is onzeker, en daarna is ook nog geen 
zekerheid gegeven. Dit baart te meer zor
gen als intussen in Frankrijk en Grieken
land de socialisten aan de macht gekomen 
zijn en in Italie, hoewel daar slechts over 
een klein gedeelte van de kiezers beschik
kend - de socialisten van Craxi tussen 11 
en 14 % de sociaal-democraten van Sara
gat ca. 4 % - werkt Craxi hard eraan, om 
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tenminste met de vorming van de volgende 
regering belast te worden. 
Wij zijn dus geconfronteerd met een nogal 
delicate situatie van de christen-democra
ten in enkele Ianden, en met een duidelijke 
vooruitgang van de socialisten in andere 
Ianden. Alles stuurt op een krachtmeting 
in de komende jaren aan die nu al de 
grootste aandacht van onze partijen ver
eist. Wij kunnen daarbij met grote vol
doening nog eens eraan herinneren, het
geen te weinig bekend is, dat bij de eerste 
directe verkiezingen voor het Europese 
Parlement de christen-democraten in ze
ven van de negen lid-staten meer stemmen 
verwierven dan de socialisten in de negen 
Ianden. Dat bewijst dat de christen-demo
cratie nog steeds een beslissende kracht 
is in Europa en het ook in de komende 
jaren zal blijven. Maar het wordt haar 
vandaag niet in de schoot geworpen, ze 
moet alles doen om deze positie te 
behouden en zo mogelijk te versterken. 

Er zijn kansen, en er zijn zwakke punten, 
beide dwingen tot herwaardering niet van 
onze fundamentele uitgangspunten en be
ginselen, maar wei van onze aanpak van 
de actuele maatschappelijke en politieke 
vraagstukken. Als voormalige voorzitter 
van onze fractie in het Europese Parle
ment, als voormalige voorzitter van de po
litieke commissie van dit parlement en 
actief medewerker aan de oprichting van 
de Europese V olkspartij is het mij natuur
lijk een behoefte, met nadruk op de Euro
pese roeping en taak van de Europese 
christen-democraten te wijzen. Haar voor
mannen hebben een weg aangegeven die 
wij vandaag en in de toekomst moeten 
voortzetten - onder nieuwe moeilijkheden 
en tegen nieuwe remmende factoren. Wel
nu, de christen-democraten zijn in het 
Europese Parlement de meest homogene 
en meest Europees gezinde politieke groe
pering. Dit wordt telkens weer door de 
grote en diepgaande meningsverschillen 
zowel bij de socialisten als bij de conser
vatieven gelllustreerd. 
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Dit is natuurlijk geen sinecure. Wij hebben 
ons van begin af aan - slechts dit wil ik 
hier onderstrepen - ingespannen om de 
Europcse integratie op twee centrale pun
ten vooruit te stuwen op het gebied van 
de instellingen: en dit betekent dan logi
scherwijze het ontwerp van een structuur 
van de toekomstige Europese politieke 
unie. Als voorzitter van de politieke com
missie van het Europese Parlement mocht 
ik zelf rechtstreeks meewerken aan onze 
inbreng in deze discussie die later ook 
verwerkt werd in het hoofdstuk 'Institu
tionele dynamiek' van het programma van 
de EVP. Dat vcle van deze gedachten die 
door ons zijn uitgewerkt in de laatste tijd 
door andere politieke groeperingen zijn 
overgenomen, alsof zij nooit tevoren 
waren verkondigd, mag de pret niet druk
ken. 
Wij menen met dit alles het erfdeel van 
de eerste 'vaderen' van de Europese een
wording goed te hebben beheerd. Het 
vormt echter ook een verplichting in de 
tegenwoordige en de komende periode van 
de Europese politick de nieuwe moeilijk
heden niet uit de weg te gaan: de tegen
werkende krachten zijn niet te onderschat
ten. Er heerst bij Franse en Engelse socia
listen, bij de Franse gaullisten en sommige 
conservatieven een sterk verzet tegen de 
versterking van de bevoegdheden van 
Parlement en Commissie, er heerst bij de 
Duitse en Engelse regering groot bezwaar 
tegen de volgens hen al te hoge financiele 
lasten die zij voor de Gemeenschap op 
zich moeten nemen, wij weten niet hoe de 
nieuwe Griekse regering zich zal opstellen, 
en de interne tegenstellingen bijv. op het 
gebied van de landbouw tussen de afzon
derlijke staten van de Gemeenschap zul
len ook in de toekomst een gemeenschap
pelijke politick op dit gebied bemoeilijken. 
De aarzeling van sommige Ianden als 
Frankrijk om zich voor de toetreding van 
de Zuideuropese Ianden uit te spreken, 
heeft bij onze christen-democratische par
tijen geen enkel gehoor gevonden, wij zijn 
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en blijven voorstanders van een steeds 
verder groeiende Europese Gemeenschap 
en zijn bereid de daardoor ontstane 
spanningen en belastingen van het geheel 
niet op de koop toe te nemen, maar niet 
als argument tegen de uitbreiding te ge
bruiken. Zij moeten overwonnen worden 
in de geest van een waarachtige Europese 
solidariteit. 

Is dit alles voldoende? Er is vee! meer 
nodig. Wij moeten denken aan de uitbouw 
van een gemeenschappelijke buitenlandse 
politick, van een gemeenschappelijke be
oordeling van de veiligheidsvraagstukken, 
wij moeten onze Europese verplichting 
voor de eerbiediging van de mensenrech
ten en de ontwikkeling van de Ianden van 
de Derde Wereld waar maken. Ook in dit 
kader hebben wij als christen-democraten 
een eigen en specifieke verplichting voort
komend uit onze christelijke inspiratie en 
onze programma's. Ook hierbij vraag ik 
me soms af, of wij ons in deze zaken sterk 
genoeg geprofileerd hebben als een be
weging met een sterk en concreet sociaal 
initiatief, met een omvattende visie op het 
gebied van de internationale politick, een 
visie die duidelijk laat worden dat wij als 
christenen in de internationale politick 
vooral een doel hebben, de vrede, de 
vreedzame en rechtvaardige samenwer
king van allen en van aile volkeren, waar
bij wij juist als politici het recht op veilig
heid van ieder volk nooit uit het oog mo
gen verliezen. Ons christelijk universalisme 
verplicht ons daartoe vooral en in alles 
een beweging van de vrede en voor de 
vrede te zijn - zonder dat wij ons daarmee 
buiten de werkelijkheid willen plaatsen, 
in een droomwereld, waarin alles in vrede 
en harmonic verloopt, als je maar bezield 
bent door goede bedoelingen. Dit dubbele 
engagement waar maken en aanvaardbaar 
maken is zeker uitermate moeilijk, maar 
wij komen er niet onder uit. Het is ons 
niet gelukt bij velen vooral van de jongere 
generatie het dramatische karakter van 
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een dergelijke verantwoordelijkheid be
grijpelijk te maken. 
lk noemde verder enkele actuele politieke 
vraagstukken die onze aandacht vragen. 
Op de eerste plaats de werkloosheid: in 
de kringen van de 'Europese V ereniging 
van christen-democratische werknemers' 
- waarvan ik de eer heb voorzitter te 
zijn - hebben wij uitvoerig gesproken over 
de concrete maatregelen ter overwinning 
van de werkloosheid van de jongeren, 
een gigantisch probleem vooral in de 
Zuideuropese Ianden, maar zeker niet 
slechts daar. Dit is slechts een aspect van 
een grotere sociale problematiek die in 
een wijder kader dient te worden aange
pakt. Een christen-democratisch 'great 
design' lijkt mij voor de naaste toekomst 
dringend noodzakelijk, om te demonstre
ren dat wij in de sociale politiek ons niet 
door anderen Iaten overtreffen. In deze 
geest hebben wij enkele jaren geleden de 
eerste Europese conferentie over de regio
nale politiek van de Gemeenschap ge
houden, in de overtuiging dat de grote 
economische, sociale en ook culturele 
niveau-verschillen binnen de Gemeenschap 
allereerst een onrechtvaardigheid vormen, 
als zij door ons zo maar aanvaard wor
den, en dan ook een groot politiek gevaar 
voor de toekomst kunnen vormen. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 
de gebieden en de vraagstukken die van 
de christen-democraten vandaag een bij
zondere inzet vragen. AI deze vraagstuk
ken dienen vandaag echter te worden ge
zien tegen de achtergrond van een gees
telijke confrontatie die ons meer dan ooit 
dwingt ons politiek engagement van onze 
'bronnen' uit, van onze wereldbeschouwe
lijke herkomst te 'repenser', zich hierop 
opnieuw te bezinnen. Ik wil niet al te dra
matisch van een culturele crisis spreken, 
maar wij hebben in het recente verleden 
in onze christelijke wereld crisisachtige 
verschijnselen tesamen met een sterke 
drang naar vernieuwing en verdieping 
doorgemaakt - met het gevolg dat de be-

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 6/82 

338 

trekkingen tussen de politieke beweging 
van christenen en de kerkelijke autoritei
ten fundamenteel gewijzigd zijn, het tradi
tionele schema van christelijke organisa
ties die van buiten af de politieke bewe
ging van christenen steunen bestaat even
min meer, er groeide een nieuwe scepsis 
tegenover de christen-democratie onder de 
intellectuelen, bij de arbeidersbeweging, 
bij de jongeren. Van de verschijnselen van 
secularisatie, radicalisering en emotionali
sering van de politiek behoef ik hier niet 
te spreken. 
Daartegenover staat echter, dat er zeer 
duidelijk een nieuw verlangen naar gees
telijke fundering van het menselijk bestaan 
juist onder de jongeren voelbaar werd, in 
de grote onzekerheid van het moderne be
staan wordt naar diepere zekerheden ge
vraagd ook en juist in het maatschappe
lijke handelen. De totale 'administrering' 
van de moderne mens voldoet niet aan de 
essentiele eisen van de mens. Er is dus 
een nieuwe en grotere behoefte aan een 
maatschappelijke actie en een politieke be
weging die haar wortels en haar richtlijnen 
in gedachten en beginselen vinden die 
niet aan de willekeur van mensen, staten 
en volkeren onderworpen zijn. 
Dit klemt te meer omdat wij in de grote 
ideologische stromingen die in de weste
lijke wereld bestaan, ontwikkelingen moe
ten onderkennen die ons in de komende 
tijd zullen dwingen positie te kiezen. Wij 
denken hierbij in het bijzonder aan de 
politieke groepering die ons in Europa als 
belangrijkste concurrent tegenover staat, 
als opponent of als regeringspartner, na
melijk het socialisme. Het traditionele 
democratische socialisme van voor de 
oorlog en van de eerste jaren na de oorlog 
heeft in zichzelf vandaag radicale neo
marxistische tendensen en zelfs organisa
ties ontwikkeld die als politieke partner 
voor de christen-democratie moeilijk aan
vaardbaar zijn. Hun ideologische achter
grond van een hernieuwd orthodox marx
isme staat haaks op de grondgedachten 
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van het personalisme en het beeld van een 
solidaire gemeenschap waarvan de chris
ten-democraten uitgaan. Om maar niet te 
spreken van hun opvattingen op het ge
bied van de internationale politiek! 
Tegenover deze geestelijke en politieke 
stromingen hebben wij als christen-demo
craten een nieuwe, misschien moeilijkere, 
maar dan ook belangrijkere taak dan 
misschien ooit te voren. Als wij vandaag 
zien hoe in Oost-Europa, in Ianden als 
Polen de grondgedachten van het christe
lijke sociale en politieke denken voort
leven en zelfs een nieuw elan kennen. 
tegenover het faillissement van een jaren-
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lang communistisch regime, dan mogen 
wij ervan overtuigd zijn dat wij ons werk 
moeten voortzetten. Na de moord op de 
Italiaanse oud-premier Aldo Moro zei een 
ltaliaanse vriend: 'Nu wij als christen
democraten voor zo grote moeilijkheden 
en zelfs gevaren staan, is het weer een 
kwestie van moed en volharding, christen
democraat te zijn, en daarom meer dan 
ooit de moeite waard, deze taak niet op 
te geven.' 
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Deze bijdrage is geschreven door dr. K. J. Hahn, 
adjunct-secretaris van de Europese Unie van Christen
Democraten. De bijdrage geeft een inzicht in de 
recente ontwikkelingen in de verhouding van Europese 
communisten en socialist en. *) 

Europese communisten en 
socialisten 1n beweging 

In de laatste tijd is bij de socialistische en 
communistische partijen van Europa veel 
in beweging gekomen. Als we dit zo stel
len, willen we in geen geval suggereren, 
dat het hier parallelle of samenhangende 
ontwikkelingen betreft. Daarvoor zijn 
beide politieke stromingen nu eenmaal te 
verschillend - maar het is een feit dat on
der de linkse partijen zeer veel in bewe
ging gekomen is, en wei met het resultaat 
dat het Europese communisme, of beter 
gezegd het eurocommunisme zich duide
lijk orienteert in de richting van bepaalde 
vormen en bepaalde partijen van het 
Europese socialisme. Dit kan van invloed 
zijn op het gehele politieke landschap van 
Europa, en daarom is het goed, de grote 
lijnen van deze ontwikkelingen, bewegin
gen en herorienteringen even vast te hou
den. 
Laten we met het communisme beginnen. 
Na een nogal veelbelovend begin van het 
eurocommunisme in de eerste helft van 
de jaren zeventig, kwam het tot een stil
stand, ook omdat van de drie voormannen 
van het eurocommunisme, Berlinguer, 
Carillo en Marchais, de laatste op nogal 
spectaculaire wijze in de school van het 
door Moskou geleide communisme terug
keerde. In de laatste drie jaren kwam het 
eurocommunisme, vooral gedragen door 

de Italiaanse en de Spaanse communisti
sche partij en gesteund door enkele klei
nere partijen in Noord-Europa, in een 
stroomversnelling terecht die tot een de 
facto-breuk, geen formele verbreking van 
aile relaties met de Sowjetrussische partij 
en haar Oosteuropese bondgenoten, heeft 
geleid. Dit is een feit dat de secretaris
generaal van de Franse socialistische partij 
J ospin terecht een 'historisch feit' van de 
grootste betekenis voor de Europese ar
beiders noemde. 

Het begon in 1956 toen de toenmalige 
Ieider van de Italiaanse communistische 
partij Togliatti onder de indruk van de ge
beurtenissen in Hongarije van een 'poli
centrisme' in het internationale commu
nisme sprak. Aan het begin van de jaren 
zestig waren het wederom de ltaliaanse 
communisten die in tegenstelling tot Mos
kou de Europese Gemeenschap niet meer 
als een instrument van het Amerikaanse 
monopool-kapitalisme en militarisme zag, 
maar de sociaal-economische kansen voor 
de Europese arbeiders onderkende. In 1968 
keerden zich dan Berlinguer zowel als 
Carillo fel tegen de militaire invasie van 
een communistisch land als Tsjechoslo
wakije, hetgeen tenslotte leidde tot meer 
systematische kritiek op de bestaande 

* In de rubriek Documentatie worden notities, redevoeringen, brieven etc. over een voor de 
christen-democratie relevant thema opgenomen, die naar het oordeel van de redactie daarvoor 
in aanmerking komen en die niet elders reeds in CDA-verband werden gepubliceerd. 
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communistische regimes in Oost-Europa. 
In 1973 verkondigde Berlinguer zijn theo
rie van het 'historische compromis', zoals 
hij zelf verklaarde, onder de indruk van 
het tragische einde van het experiment 
Allende. Berlinguer uitte de vaste overtui
ging, dat de 'democratische revolutie' 
aileen in samenwerking met de socialisten 
en de midden-klasse, te weten de progres
sieve christen-democraten en de progres
sieve katholieken kon slagen. In 1976 leg
den Berlinguer en Marchais een gemeen
schappelijke eurocommunistische verkla
ring af, die oak door Carillo goedgekeurd 
werd. De eurocommunisten spraken zich 
in deze tijd steeds vaker uit voor autono
mie van de afzonderlijke communistische 
partijen, voor politiek pluralisme, voor 
samenwerking met socialisten en progres
sieve christenen, en tegen het traditionele 
'proletarische internationalisme', want dit 
was de vlag waaronder Moskou zijn totale 
controle over aile andere communistische 
partijen wilde uitoefenen. 
De theoretische discussie en de feitelijke 
analyses van de westelijke en de Oost
europese maatschappij gingen intussen 
intensief voort, naar buiten niet altijd 
zichtbaar, om begrijpelijke redenen. De 
invasie van Afghanistan in december 1979 
en de invoering van het krijgsrecht in 
Polen twee jaar later waren dan ook voor 
de Italiaanse en de Spaanse communisten 
de klap op de vuurpijl: ze keurden deze 
politiek van Moskou opnieuw nadrukke
lijk af - terwijl Marchais trouw bleef aan 
Moskou en deze politiek goedkeurde. 
Eind 1981 - begin 1982 zette de Italiaanse 
partij in officiele verklaringen en in rede
voeringen, interviews en opstellen van 
haar !eiders, vooraan Berlinguer, zijn 
nieuwe verdergaande eurocommunistische 
visie nader uiteen. Het zijn verrassende 
conclusies waartoe de partij gekomen is. 
Kart samengevat komt het op de volgende 
centrale standpunten neer: Marx en Lenin 
hebben geen absolute geldigheid meer 
voor de Europese communisten, de revo-
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lutie van oktober 1917 heeft haar 'voort
stuwende kracht' verloren, het Sowjet
russische model van socialisme is voor de 
Westeuropese arbeiders onaanvaardbaar, 
ook omdat het niet voldoende medezeggen
schap van de arbeider garandeert en eco
nomisch niet goed functioneert, democra
tie moet in vrijheid opgebouwd worden, 
staat en partij mogen niet identiek worden, 
met de Sowjetrussische communistische 
partij worden geen bevoorrechte betrek
kingen onderhouden. Conclusie: de Ita
liaanse communistische partij pleit voor 
een 'derde weg' tussen sowjet-communis
me en sociaal-democratie. Want de 'so
ciaal-democratie', niet aile socialistische 
partijen, hebben het kapitalisme getracht 
te 'reformeren', zonder succes, het kapita
lisme moet echter overwonnen worden. 
Wat deze 'derde weg', dus democratie in 
vrijheid als kader voor het socialisme, in 
concreto is, wordt echter niet nader uit
eengezet. 

Belangrijk zijn echter ook de kritische 
stellingnamen ten opzichte van de Sowjet
russische buitenlandse politiek: het beroep 
van Moskou op de akkoorden van Jalta 
om het militaire regime in Polen te recht
vaardigen, wordt verworpen, want, aldus 
Berlinguer, vandaag geldt het beginsel 
'cuius regio, eius religio' uit de 16e en de 
17e eeuw niet! Rusland heeft wei veel 
voor de bevrijding van de volkeren van de 
Derde Wereld gedaan, maar haar machts
politiek in Afghanistan, Angola, Mozam
bique en Ethiopie verhoogt evenzeer de 
spanningen in de wereld als de politiek 
van Reagan. De kernraketten van het 
Westen en van het Oosten moet uit Euro
pa verdwijnen. Bet is niet verwonderlijk 
dat als conclusie de Italiaanse communis
ten verklaren dat hun nieuwe 'derde weg' 
niet in Oost-Europa, maar aileen in West
Europa verwezenlijkt kan worden - zon
der te beseffen of tenminste toe te geven 
dat dit natuurlijk een zeer duidelijke er
kenning is van de positieve kanten van 
het westelijke democratische systeem. 
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Deze eurocommunistische wending heeft 
natuurlijk in Italie een diepe indruk ge
maakt. De overige democratische partijen 
erkennen de politieke betekenis van deze 
moedige ommezwaai, maar achten de 
partij pas 'rijp voor regeringsdeelneming', 
als zij formeel met Moskou breekt. Ber
linguer stand en staat nag voor de moei
lijke taak, deze koerswijziging van de tot 
nu toe trouwste bondgenoot van Moskou 
aan de !eden begrijpelijk en aanneembaar 
te maken. Bovendien moet hij in Europa 
nieuwe partners zoeken. Die kan hij na
tuurlijk alleen onder de socialisten vinden. 
Deze centrale vraag heeft zich de partij
leiding natuurlijk allang gesteld en daar
om in de laatste jaren delegaties naar ver
schillende Ianden, oak Nederland, ge
stuurd, om aan de socialistische partij de 
nieuwe opvattingen van het eurocommu
nisme toe te lichten en de grand te berei
den voor een latere samenwerking. Het
zelfde gebeurt nu natuurlijk in de nauwe 
contacten tussen Italiaanse communisten 
en socialisten in het Europese Parlement. 
Om te kunnen beoordelen, welke vorde
ringen in dit zoeken naar nieuwe bond
genoten gemaakt kunnen worden, moet 
men zich afvragen, waar het Europese 
socialisme, of beter de Europese socialis
tische partijen ten aanzien van deze pro
blematiek vandaag staan. Het is een feit 
dat de Europese socialistische partijen in 
de laatste jaren en maanden enkele harde 
klappen te verduren hadden. Interne con
flicten, splitsing en achteruitgang bij de 
Engelse socialisten, verliezen van de so
cialisten in Frankrijk, Nedersaksen, Ne
derland, in de beide laatste gevallen zelfs 
zeer gevoelige verliezen. 

In de Bondsrepu bliek zouden de socialis
ten volgens een recente enquete nag maar 
33 % van de stemmen halen, terwijl de 
CDU /CSU tot 50 % zou opklimmen, als 
nu verkiezingen gehouden zouden worden. 
In de Scandinavische Ianden, Denemarken 
en Zweden, is de situatie evenmin roos
kleurig. De belangrijkste oorzaak ligt on-
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getwijfeld in de diepe verdeeldheid tussen 
de traditionele sociaal-democratische, ge
matigde, pro-Europese, pro-atlantische 
oudere en midden-generatie aan de ene 
kant, en de jongere generatie, de intellec
tuelen, de ethisch bewogen socialisten aan 
de andere kant. Deze laatsten willen te
rugkeren tot het orthodoxe, revolutionaire 
marxisme, meer open staan voor de Oost
europese realisering, de atlantische en de 
Amerikaanse politiek scherp kritiseren, 
tegen de plaatsing van de nieuwe kern
raketten in Europa zijn, een duidelijkere 
socialistische koers in de economische, 
financiele en sociale politiek eisen. Dit 
leidde in Engeland tot de bekende split
sing, en tot gevaar van splitsing in de 
Bondsrepubliek. 
In deze situatie stellen zich de partijen a! 
naar gelang van de positie in eigen land 
anders op. De Franse socialisten hebben 
het met een sterke oppositie vanuit het 
midden en van rechts te doen, daar is voor 
hen weinig te halen. Zoals Mitterand 
altijd verklaard heeft, is voor hem de 
'Union de Ia gauche' met de communisten 
van begin af aan gericht geweest op de 
winst van stemmen van de communisti
sche kiezers. Omdat Marchais echter dit 
gevaar steeds onderkend heeft en zijn 
partij, oak niet zijn ministers in de rege
ring, door de trouw aan Moskou zich dui
delijk afzet tegenover het socialisme van 
Mitterand, lijkt voor de Franse president 
een kleine omweg via het buitenland 
winstgevend: de wens van Berlinguer om 
onder de Europese socialisten nieuwe 
bondgenoten te zoeken, komt dus voor 
Mitterand op het juiste ogenblik. Hij wil 
door een nader contact met Berlinguer op 
de Franse communisten druk uitoefenen, 
zich weer dichter bij de eurocommunisten 
te voegen. Er komen echter oak andere 
factoren bij. Mitterand heeft in de laatste 
jaren getracht, de socialistische partijen 
van Zuid-Europa tot een meer gemeen
schappelijke politiek binnen het Europese 
socialisme en binnen de Europese Ge-
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meenschap te bewegen. Hij heeft daarom 
in Zuid-Frankrijk. op Korfu en op Rho
dos conferenties van de Zuideuropese 
socialistische partijen Iaten houden. Want 
hij is overtuigd dat het socialisme in de 
armere hoofdzakelijk agrarische Ianden 
van Zuid-Europa eerder geschikt en bereid 
is voor een meer revolutionair socialisme 
dan het socialisme in de rijkere gelndu
strialiseerde Ianden van Noord-Europa. 
Claude Estier, de hoofdredacteur van het 
partijblad 'L'Humanite' komt, in een in
terview met een 1 taliaans blad van 31 
januari j.l. tot de conclusie dat 'de hege
monic (in de socialistische internationale) 
die door de Noordeuropese sociaal-demo
cratie werd uitgeoefend, vandaag een 
evenwicht vindt in de stroming van het 
Zuideuropese socialisme dat meer geneigd 
is tot organische akkoorden met de com
munistische partijen en meer bereid is tot 
een structurele verandering van de kapi
talistische maatschappij'. Deze gedachten 
zijn goede aanknopingspunten voor Ber
linguer. Zijn besprekingen met Mitterand 
eind maart j.l. te Parijs vormen het begin 
van een nieuwe fase in de betrekkingen 
tussen de beide partijen: niet een bond
genootschap, maar een afspraak elkaar te 
consulteren en studie-bijeenkomsten tus
sen beide partijen te organiseren. Mitte
rand en Berlinguer hebben elkaar reeds 
in Straatsburg maart vorig jaar gesproken, 
in het Europese Parlement ontmoeten 
elkaar Italiaanse en Franse socialisten, 
ook socialisten van andere Ianden nu 
vaker. 

Heel anders ligt de zaak in de Westduitse 
SPD. De nederlaag in Nedersaksen en de 
algemene achteruitgang in de sympathie 
van de kiezers die uit de recente menings
peilingen blijkt, brengt het risico van een 
ommezwaai in de politieke verhoudingen, 
kortom de val van de regering en ver
vroegde verkiezingen dichterbij. Dit wordt 
veroorzaakt door de grote moeilijkheden 
die de linkervleugel van de partij uitlokt, 
alsmede de grote meningsverschillen met 
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de liberalen. Schmidt en Brandt hebben 
om deze redenen voor het congres van 
Miinchen nadrukkelijk gepleit voor een
heid en duidelijkheid, Schmidt gaf echter 
ook een duidelijk signaal aan het adres 
van de linkervleugel: de SPD moet een 
'politick van het linker midden' voeren, 
want zij is een 'volkspartij', zoals Brandt 
stelde. De socialisten zijn een partij van 
werknemers, dat is waar, maar ze moeten 
nu aan de zelfstandigen, de middenstand 
en de kleine ondernemers alsmede aan de 
boeren denken. Tot na 1945 was het de 
quasi-officiele mening ook van de Neder
landse socialisten dat de christelijke demo· 
cratie een 'abnormale' politieke formatie 
is, omdat zij als volkspartij niet op een 
klasse gebaseerd wil zijn. Sinds het pro
gram van Godesberg van 1959 hebben de 
socialisten een andere opvatting, en 
Schmidt heetf dit nog sterker dan ooit be
klemtoond. Hier ligt dus het socialisme 
anders dan in Frankrijk, en Brandt, als 
voorzitter van de socialistische interna
tionale, gaf te kennen dat op het ogenblik 
een vorming van een gemeenschappelijk 
links front van socialisten en communisten 
in aanmerking komt. Maar contacten 
sloot hij niet uit - ook omdat de mede
vverkers van Brandt sinds jaren zulke 
contacten met de ltaliaanse communisten 
onderhouden en hij zelf verleden najaar 
in Straatsburg een uitvoerig gesprek met 
Berlinguer had. 

Ook de ltaliaanse socialisten zijn op het 
ogenblik tegenover de communisten zeer 
kritisch: zij vrezen door de groeiende de
mocratisering van de communisten hun 
kansen op vooruitgang te verliezen. De 
communisten hebben bijna 30 % van de 
stemmen gekregen bij de verkiezingen van 
de laa tste jaren, de socialisten in 1979 
10,5 %, bij partiele verkiezingen van vorig 
jaar 14%. Ze hebben inderdaad de wind 
mee- maar als de communisten nog de
mocratischer worden, zal hun aantrek
kingskracht zeker nog sterker worden. 
Anders dan de Franse socialisten die veel 
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sterker zijn dan de communisten, moet de 
Ieider van de Italiaanse socialisten bij een 
nauwere samenwerking met de grote com
munistische linker buurman vrezen aileen 
stemmen te verliezen. 
Spectaculaire wijzigingen op korte termijn 
zijn dus in de verhouding tussen euro
communisten en socialisten niet te ver
wachten. De gesprekken tussen Berlinguer 
en Mitterand en de begeleidende uitspra
ken voor en na deze ontmoeting Iaten 
echter duidelijk blijken dat er tendensen 
bestaan, zeker bij de Franse en de Griekse 
socialisten, de avances van Berlinguer niet 
helemaal te ignoreren. Zeker, Brandt ging 
helemaal achter Schmidt staan, maar zijn 
oude gedachten van een breder perspec
tief van het Europese socialisme heeft hij 
daarom zeker nog niet opgegeven. Zijn 
'Ostpolitik' met de grondgedachte: 'Wan
del durch Annaherung' werd in geheime 
besprekingen met de Italiaanse commu
nisten in Rome op gang gebracht. Daarbij 
komt dat de regelmatige ontmoetingen die 
zijn toenmalige staatsminister Horst 
Ehmke met de Italiaanse communisten 
had, tot in de laatste maanden voortgezet 
werden. 
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De verrassende voorzichtigheid die Brandt 
aanvankelijk tegenover de invoering van 
het militaire regime in Polen had, is 
eveneens een duidelijk teken dat Brandt 
de dialoog met de eurocommunisten zeker 
vruchtbaar acht. Zo beoordeelde hij ook 
de ontmoeting Berlinguer-Mitterand. Ret 
is tenslotte meer dan waarschijnlijk dat 
de linkervleugel in de Europese socialis
tische partijen, die soms veel verdergaande 
politieke posities inneemt dan de euro
communisten, zich eveneens in die geest 
zal roeren. Zeker in Engeland en in 
West-Duitsland. 
De komende maanden en jaren zullen de 
Europese socialisten dus dwingen, hun 
positie op het Europese politieke schaak
bord, hun partners en bondgenoten, maar 
tenslotte ook hun ideologische orientering 
opnieuw nauwkeurig te beoordelen en zo 
nodig aan te passen respectievelijk te 
wijzigen. 
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Depressie of structurele crisis? 

De Amsterdamse hoogleraar in de econo
mic 1. J. Klant schreef onlangs een inte
ressante beschouwing over 'economiscbe 
depressie als creatieve impuls'. Klant 
plaatst een vraagteken bij een typering 
van John Maynard Keynes als de man van 
'de tekortschietende vraag', welke kan 
leiden tot een structurele economische 
crisis. Weliswaar is bet gebruikelijk de leer 
van Keynes z6 aan te duiden dat er bin
nen de markteconomie steeds een tendens 
is naar een evenwicht, waarbij besparin
gen en investeringen gelijk zijn; echter 
zonder enige garantie voor volledige 
werkgelegenheid. Daarvoor zijn de be
stedingen mogelijkerwijs te gering. Het 
een en ander leidt aanvankelijk tot grate 
besparingen, welke echter via een negatief 
multiplierproces en inkomensverdeling 
weglekken. Daardoor kan in bet kader 
van een structurele crisis een ernstige 
werkloosheid ontstaan. Hiermee wordt 
ecbter - aldus Klant - niet een geheel 
waarheidsgetrouw beeld van Keynes' op
vattingen gegeven. Oat is een belemmering 
voor een goed inzicht in de huidige eco
nomische situatie. Van grater belang dan 
de tekortscbietende vraag is voor Klant 
de Keynesiaanse opvatting dat er binnen 
de markteconomie van tijd tot tijd een 
conjunctureel saneringsproces nodig is; 
het gaat daarbij om een - om met Sebum
peter te spreken- 'opbouwende afbraak', 
dan wei 'creatieve destructie'. In de 
hausseperiode hebben zich allerlei onder
nemingen ontwikkeld die a! vlug in de 
concurrentiestrijd om een plaats op de 
markt het loodje moeten leggen oftewel 
praduktietecbnisch zich onvoldoende en 
niet tijdig weten aan te passen. Het Ieven 
is hard voor zulke achterblijvers. Bij een 
conjuncturele depressie moet een grate 
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schoonmaak- in feite is dat het sanerings
praces - een uitzicbt bieden naar betere 
tijden. 
Uiteraard betekent dit tijdelijk een vrij 
grate werkloosheid. Het is echter niet 
nodig - zo interpreteert Klant de leer van 
Keynes - de bittere depressiebeker van 
de pure markteconomie tot op de bodem 
te ledigen. De conjuncturele neergang kan 
worden verzwakt en het praces van uit
zieken worden verzacht met overbeids
investeringen, - die werkgelegenbeid 
scheppen -, alsmede met een stabilisatie 
van de consumptieve bestedingen. Dit op
treden van de ovcrheid mag cchter niet 
z6ver gaan dat daarmee inflatie wordt 
veraorzaakt, respectievelijk vergraot. 
Grosso modo voldoet de Nederlandse 
overheid, dat zegt Klant althans, aan dit 
vereiste. Maar dat is, met name in de Ver
enigde Staten, niet het geval. Aan gene 
zijde van de Atlantische Oceaan leidt bet 
beleid tot een vrij grate geldontwaarding 
en een hoge rente; er is in Noord-Amerika 
duidelijk sprake van stagflatie. Wij onder
vinden daarvan nadelige gevolgen in die 
zin dat ook in ons land de reele rente - de 
nominale intrest minus de inflatie - zeer 
hoog is. Zonder deze conclusie in twijfel 
te trekken kunnen bij de juistheid van 
Klants betoog wei enkele vraagtekens 
worden geplaatst. Kan de huidige zorg
wekkende economische situatie inderdaad 
als een conjuncturele depressie worden 
aangemerkt, die in beginsel slechts met 
een grote schoonmaak - liquidatie van 
bedrijven - kan worden gesaneerd? Oat 
is duidelijk niet het geval. Het is veeleer 
z6 dat er momenteel in ons land een tra
giscbe afbraak van praduktiecapaciteit 
plaatsvindt, die weinig of niet met 'creatie
ve destructie' in termen van Schumpeter 
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te doen heeft. Los van produktconcur
rentie en technische achterstand - die 
uiteraard steeds kunnen optreden, als ge
volg waarvan marktgerichte en technisch
vernieuwende investeringen steeds nodig 
zijn - voltrekken zich sinds het midden 
van de zestiger jaren bepaalde ontwikke
lingen, die grote en in beginsel gezonde 
delen van het produktieapparaat onder 
sterke druk zetten. De aangelegenheden, 
waarom het hier gaat, zijn intussen over
bekend. Men denke aan de veel te sterk 
gestegen arbeidskosten, aan de loodzware 
collectieve lasten, belastingen en de so
ciale premies en de ontspoorde overheids
financien, welke via een gapend financie
ringstekort en een sterk toegenomen kapi
taalmarktberoep, de reele rente tot een 
onwerkelijk niveau hebben opgekrikt. 
Juist hierdoor kwam- geheel anders dan 
door een vervreemding van de markt -
vrijwel het gehele Nederlandse bedrijfs
leven in de klem. Vele ondernemingen 
gaan momenteel dicht, die - als de ar
beidskosten niet z6 sterk waren gestegen, 
de collectieve lasten beter in de hand 
waren gehouden en het financieringstekort 
normale grenzen niet had overschreden -, 
hadden kunnen voortbestaan. Daarmee 
was veel werknemersleed voorkomen. Nu 
dat niet zo gebeurt bevinden wij ons in 
een structurele crisis en niet in een depres
sie zoals Klant beschrijft. Gelet op deze 
situatie moeten wij een uitdijend over
heidsoptreden dan ook minder gunstig 
beoordelen dan Klant doet, wiens analyse 
voorts op twee punten tekort schiet. Ten 
eerste is het niet z6 dat de hoge rente 
zonder meer een Amerikaans importpro
dukt is, dat wij - overwegend via West
Duitsland - noodzakelijkerwijs moeten 
importeren. Het sterk toegenomen kapi
taalmarktberoep van overheidswege is 
een zelfstandige, sterk intrestdrijvende 
factor. Dat staat - gelukkig - met zoveel 
woorden in de Voorjaarsnota. Verder is 
het - ten tweede - onvoldoende om, voor 
wat het gebrekkig functioneren van het 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 7-8}82 

347 

prof. dr. C. J. Rijnvos 

geld betreft, aileen te !etten op de inflatie. 
Een onwerkelijk hoge reele rente moet 
in beginsel op gelijke voet met de geld
ontwaarding als storingsfactor met be
trekking tot het monetaire bestel worden 
aangemerkt. Dat kan aan weinig twijfel 
onderhevig zijn, want die hoge rente kan 
- als het bedrijfsleven gedwongen wordt 
voort te gaan met een afwenteling van de 
kredietrisico's op het bankwezen- leiden 
tot een aantasting van het monetaire be
stel, oftewel tot een ondermijning van de 
gulden als rekeneenheid, ruil- en spaar
middel. Met betrekking tot het functione
ren van het geld staan derhalve als be
dreigende factoren inflatie en een onwer
kelijk hoge reele rente op een lijn. Het 
een en ander impliceert dat een weg uit 
de structurele crisis slechts mogelijk is 
door - met een stringente beheersing van 
de arbeidskostenontwikkeling en van de 
collectieve druk - de klemtoon te leggen 
op een vermindering van het financie
ringstekort van de overheid. Klant en an
dere economen onderkennen dat in on
voldoende mate, als gevolg waarvan zij 
niet de juiste weg wijzen, die moet leiden 
tot een overwinning van de structurele 
crisis. 
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door prof. mr. P. J. Teunissen Ht 

Prof. mr. P. J. Teunissen is hoogleraar Internationale 
betrekkingen aan de R.U. te Groningen. Hij is voor
zitter van de sector Buitenlandse Politiek van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA. 

Houd het roer recht 

De uitnodiging om een bijdrage tot dit nummer van Christen Democratische Ver
kenningen te schrijven heb ik gaarne aangegrepen om mijn politieke ontwikkelings
gang toe te lichten en een visie te geven op de toekomst van het CDA. 

Het besluit, in 1968, om de KVP te ver
laten, is mij niet gemakkelijk gevallen. Ik 
voelde mij sterk aan de partij gebonden. 
Ik was 14 jaar lid van de KVP geweest en 
had namens de afdeling Groningen partij
raden bijgewoond waar Romme het 
woord voerde. Ik was lid van de Centrale 
Jongerengroep geweest, van de Jongeren
commissie Buitenland en van een geza
menlijk overleg van de drie christen-de
mocratische jongerenorganisaties over 
christen-democratische samenwerking. In 
dit overleg stond ik vaak scherp tegenover 
dr. Boertien, die opkwam voor de eigen 
identiteit van de ARP. Van 1965 tot mijn 
uittreden was ik voorzitter van de kring 
Groningen van de KVP. 
Ik heb de stap niet gezet onder invloed 
van de 'nacht van Schmelzer'. Voorzover 
ik het destijds kon beoordelen, was ik het 
met de meerderheid van de fractie eens. 
De motie-Schmelzer voorzag dat er een 
onaanvaardbaar hoog tekort op de begro
ting zou komen. Zij eiste maatregelen om 
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dat tekort terug te dringen en bood daarbij 
middelen tot verhoging van de dekking 
aan. Dit aanbod werd door het kabinet 
ten onrechte van de hand gewezen. Tij
dens de kamerdebatten, in oktober 1966, 
werd het standpunt van de KVP-meerder
heid in wezen door AR-woordvoerder 
Roolvink onderschreven. De AR-fractie 
wilde echter geen uiterste conflict met het 
kabinet. Achteraf is duidelijk geworden, 
dat het tekort op de rijksbegroting vanaf 
het midden van de jaren zestig steeds 
moeilijker te beheersen is geworden. 
De val van het kabinet-Cals bracht echter 
een steen aan het rollen. Het katholieke 
volksdeel was sedert het Tweede Vati
caans Concilie in beweging geraakt. Het 
bisschoppelijk mandement van 1954 werd 
maatschappelijk ongedaan gemaakt. Veel 
katholieken gingen naar de PvdA, of naar 
het jonge D'66. Van Mierlo zelf kwam 
uit het katholieke Zuiden, alwaar hij een 
schoolkameraad van Van Agt was ge
weest. 
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Het partijbestuur van de KVP had een 
discussie op gang gebracht over de toe
komst van de partijvorming. Er tekende 
zich weldra een vijfstromenland af. De 
voorkeur van het partijbestuur, de vor
ming van een christen-democratische 
partij, was niet de mijne. In een niet-con
fessionele centrumpartij (Couwenberg) 
had ik geen vertrouwen. Mijn voorkeur 
ging uit naar een brede progressieve 
volkspartij. Ik zag de groep rond Van 
Doorn, Aarden, Bogaers en Jurgens als 
een weg hiertoe. Mijn scepsis ten aanzien 
van de christen-democratische partijvor
ming hing samen met mijn ervaringen in 
het partijbestuur en in veel afdelingen. 
Daar was de aandacht sterk gericht op de 
binnenlandse politiek en op vraagstukken 
van de korte termijn. 
De pogingen van het viermanschap 
(Romme, Cals, Van Rijckevorsel en 
Maenen) om een oplossing te vinden, 
leken mij ontoereikend, lijmen in plaats 
van lange-termijnpolitiek. Ik heb Aarden 
destijds dringend geadviseerd niet ak
koord te gaan. 
Toen de afsplitsing een feit was, moest ik 
mijn functies neerleggen. lk heb dat met 
leedwezen gedaan en met een voor mijzelf 
onverklaarbaar gevoel dat de breuk niet 
voor altijd zou zijn. 
In de PPR werd ik voorzitter van de com
missie Vredespolitiek. Maar al spoedig 
bleek de revolutie haar kinderen te ver
slinden. Ik kwam in botsing met tempera
mentvolle !eden als Van Hulten. 
Ruim een jaar later legde ik de functie 
neer en werd vice-voorzitter van Pax 
Christi Nederland. Eind 1972 moest ik 
ook deze functie neerleggen. In beide ge
vallen ging het in de kern om dezelfde 
kwestie. Ik was voorstander van een ont
spanningsbeleid zoals dat gevoerd werd 
door het Westduitse kabinet Brandt
Scheel: normalisering van de betrekkingen 
met de Oostelijke Ianden en bereidheid 
tot samenwerking, maar op basis van het 
lidmaatschap van deNA VO. Het streven 
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naar beperking van de rol van de kern
wapens leek mij juist, maar de kritiek op 
het afschrikkingsevenwicht van de radi
cale PPR-vleugel en vanuit het IKV, en 
de opkomende tendens tot verwijdering 
van de kernwapens uit Nederland, leken 
mij te ver te gaan. 
Sinds 1969 nam ik actief deel aan Oost/ 
West-gespreksgroepen in West-Berlijn. 
Daaruit was mij bekend dat de mogelijk
heden tot toenadering tussen Oost en 
West reeel waren, maar dat de politieke 
en ideologische tegenstellingen nog zeer 
diep zaten. En bij het overleg over de 
kwestie-Berlijn was de Westelijke af
schrikking een behulpzaam middel. 

Aanvankelijk was ik enkele jaren partij
loos. Rond 1974 nam ik echter weer con
tact op en in 1975 trad ik opnieuw toe 
tot de KVP. Doorslaggevend was voor 
mij de kwestie van de F-16. De PvdA
fractie in de Tweede Kamer voerde des
tijds een felle oppositie tegen de eigen 
ministers Vredeling en Van der Stoel. 
Over de F-16 werd gecongresseerd. Van 
Oosteuropese diplomaten wist ik dat zij 
opdracht hadden deze partijdiscussie bij 
te wonen. De Oostelijke regeringen wilden 
zo nauwkeurig mogelijk ge"informeerd 
zijn. Dit leek mij een onjuiste ontwikke
ling en ik meldde mij weer aan bij de 
KVP. 
In christen-democratisch verband werkte 
ik mee aan enkele commissies over veilig
heidsvraagstukken. Deze leidden een 
moeizaam bestaan, gezien de binnen het 
CDA nog heersende meningsverschillen. 
Een commissie onder Ieiding van Neuman 
werd voorjaar 1979 weer nieuw Ieven in
geblazen. Het was duidelijk aan het wor
den dat het IKV via een overlegorgaan 
tegen de kernwapens, de Vredesweek 
1979 en daarna volgende verkiezingen een 
breuk in de Nederlandse politiek wilde 
forceren om de kernwapens uit Nederland 
te krijgen. Minister van Defensie Scholten 
leidde een moeilijk bestaan en had nau-
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welijks meer geregeld overleg met zijn 
eigen fractie. In september 1979 kon de 
commissie-Neuman haar rapport publi
ceren. Dit sprak zich uit voor een ver
mindering van onze afhankelijkheid van 
de kernwapens, maar ook voor een posi
tieve opstelling van Nederland ten aanzien 
van de eind dat jaar te nemen beslissing 
over de modernisering van de kernwapens 
voor de middellange afstand. Het rapport 
kreeg, als verwacht, een verdeelde ont
vangst in het CDA. 
De tegenstellingen binnen het CDA, in 
verband met de moderniseringsbeslissing, 
leidden tot de instelling van een commis
sie-Donner, waartoe ik toetrad. Het rap
port van deze commissie, dat begin 1981 
uitkwam, steunde in de kern van de zaak 
op het rapport-Neuman. Het rapport was 
echter beter afgestemd op de discussies 
binnen de 'AR-bloedgroep' en sprak zich 
in minder ijzige termen uit over het we
reldgebeuren. Daarom werd het beter 
ontvangen, al was er scherpe kritiek van 
o.m. Goudzwaard. Maar de naam Donner 
garandeerde dat de tegenstanders slechts 
in eerbied konden grommen. De partij
psychologen hadden zwaar geschut in stel
ling gebracht. 
Terugkijkend op de veertien jaar sinds 
1968 bespeur ik bij mijzelf geen ontwik
keling naar rechts, maar wei een reactie 
op een te ver gegane polarisatie. De eisen 
van de Radicalen, van Keerpunt '72 en 
van de PvdA bij de kabinetsformatie 1977 
leken mij irreeel. En omdat ik nogal wat 
relaties in die kringen had overgehouden 
die zuchtten onder de strijd voor de voor
uitgang, voelde ik mij sterk staan in deze 
overtuiging. 
Inmiddels heeft het CDA een belangrijke 
mate aan stabilisatie in de Nederlandse 
politick gebracht. Maar het heeft een 
harde tijd voor de boeg. Om deze goed 
door te komen zal het een intensief beroep 
moeten doen op de aanzienlijke braintrust 
waarover het inmiddels beschikt. Aan 
zijn organisatie en program van uitgangs-
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punten zal het de kracht moeten ontlenen 
om zich zoveel mogelijk wars te houden 
van opportunisme. 

De jaren '80 
De Nederlandse politick staat in de ko
mende jaren voor een aantal grate opga
ven, die nauw met elkaar samenhangen: 
- Ons land opnieuw een constructieve 
plaats geven in de internationale politick. 
Daarbij is met name de verhouding tussen 
samenwerking met de Westelijke Ianden 
en de zgn. kleine-Ianden-politiek aan de 
orde. 
- Een herbezinning op de economische 
orde, nationaal en internationaal. 
- Een aanpassing van de Nederlandse 
bijdrage aan de ontwikkelingssamenwer
king aan de nieuwe realiteiten van de 
wereldeconomie. 
- Handhaving van menselijke waardig
heid en van geestelijke waarden in een 
samenleving die is vervlakt. 

Deze opgaven zijn een uitvloeisel van het 
feit dat de jaren '70 zich in een aantal op
zichten anders hebben ontwikkeld dan 
verhoopt. De hoop was, dat wij met 
SALT, de akkoorden over Duitsland en 
Berlijn, het MBFR-overleg en het Euro
pees Veiligheidsoverleg een periode in
gingen, waarin de tegenstellingen tussen 
Oost en West geleidelijk zouden vermin
deren; 
dat door overleg over een nieuwe inter
nationale economische orde de inspan
ningen gericht zouden kunnen worden op 
een alomvattende aanpak van het Noord
Zuidvraagstuk; 
dat in onze samenleving een verdergaan
le gelijkschakeling en emancipatie de weg 

zouden banen naar maatschappelijk en 
persoonlijk welbevinden voor ieder; 
dat West-Europa in een meer ontspannen 
wereld tot grotere eenheid zou komen, en 
het accent zou kucnen blijven leggen op 
economische samenwerking (het zgn. 
'civiel Europa'). 
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De werkelijkheid is anders geweest. Twee 
oliecrises, in 1973 en 1979, hebben een 
hevige schok gegeven aan de wereldeco
nomie en de meeste ontwikkelingslanden. 
In de Westelijke Ianden was het wel
vaartsdenken van de jaren '50 en '60 nog 
in voile bloei. Waarschuwingen van ceo
nomen hadden slechts in enkele Ianden 
effect. Het kabinet-Den Uyl verhoogde de 
overheidsuitgaven echter in 4 jaar tijd met 
44 miljard gulden. Het kabinet-Van Agt 
trad eind 1977 aan met de vaste wil de 
economic te saneren, maar stuitte op grote 
weerstand, ook uit eigen gelederen. 
In Europa zette de ontspanning zich wel 
door, maar wereldwijd niet. De Sovjet
Unie vergrootte haar invloed in Afrika 
en Afghanistan. Het wapenbeheersings
overleg had slechts beperkte resultaten. 
Het SALT II-akkoord stond aan de VS 
en de Sovjet-Unie zelfs nog een uitbrei
ding van de kernbewapening toe. De 
NAVO achtte zich eind 1979 genoopt te 
besluiten tot een modernisering van de 
kernwapens voor de middellange afstand 
(LRTNF), met een gelijktijdig aanbod tot 
onderhandelen over verminderingen. De 
slotacte van Helsinki riep aan Oostelijke 
zijde de vonk van de vrijheid op. 
Het overleg over een nieuwe intematio
nale economische orde liep rond 1979/ 
I 980 in het slop. Er kwam een akkoord 
over een Gemeenschappelijk Grondstof
fenfonds dat weinig praktische betekenis 
had. 
In Oost en West was de tegenstelling tus
sen verwachtingen en realiteit zo groot, 
dat de jaren '80 aanvingen met een hevige 
crisis. Bij de publieke opinie riep dit angst 
en verzet op. Dit is begrijpelijk, maar het 
gaat er thans om de problemen politick 
aan te pakken. Als sleutelpartij in de Ne
derlandse politick heeft het CDA daarbij 
ccn vitale taak. 

Wapenbeheersing 
Mede op aandrang van West-Europa 
heeft president Reagan SALT II niet ge-
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heel terzijde geschoven. In feite wordt het 
akkoord zowel door de VS als door de 
Sovjet-Unie gerespecteerd. Dit feit vormt 
de basis waarop beide Ianden nu gaan 
onderhandelen over reducties (START). 
Op het totstandkomen van dit overleg is 
veel invloed uitgeoefend door bondskan
selier Schmidt. Deze is daarin geslaagd 
door het NA VO-dubbelbesluit van de
cember 1979- moderniseren en onder
handelen - uit te spelen. Schmidt heeft 
bereikt dat de onderhandelingen over de 
LRTNF er kwamen. De LRTNF en 
SALT hangen nauw samen, want in beide 
gevallen gaat het om strategische wapens. 
De VS en de Sovjet-Unie moesten dus 
ook tot overleg komen over de wapens die 
onder SALT vallen. 

Tegenover de VS heeft Schmidt gedreigd: 
als er geen kernwapenoverleg komt, 
brengt de vredesbeweging mijn regering 
ten val. Tegen de Sovjet-leiders zei hij: 
als er niet onderhandeld wordt zal het 
Westen zijn bewapening verhogen. 
Deze politiek van Schmidt geeft blijk van 
een verschil in stijl ten opzichte van het 
Nederlandse beleid: het aanwenden van 
invloed in het bondgenootschap door de 
bereidheid mee te doen en niet alles op de 
kaart van het protest te zetten, al moet 
de democratic wel ruimte Iaten aan pro
testbewegingen. 
Het was belangrijk dat in het regeerak
koord van het tweede kabinet-Van Agt is 
opgenomen dat Nederland de NA VO
beslissing van december 1979 respecteert. 
Het standpunt van het CDA: 'geen defini
tief nee zeggen zolang er nog onderhan
deld wordt' is magerder, maar biedt wel 
een opening tot aansluiting bij de bond
genoten. Als Nederland zich geheel afzij
dig zou houden verspeelt het ook de mid
delen om Frankrijk en Engeland nader bij 
het wapenbeheersingsoverleg te betrekken 
en tot een gemeenschappelijke Westelijke 
politiek van wapenbeheersing te komen. 
Belangrijk is ook, dat de publieke opinie 
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gaat inzien, dat na een periode van Wes
telijk militair overwicht het overwicht 
thans in tal van opzichten aan Russische 
zijde ligt. In feite is het Westen allang 
met een politiek van eenzijdige beperking 
bezig geweest. Dat is aanvaardbaar, als 
we de eenzijdige stappen nu maar niet 
radicaliseren tot: aile kernwapens Neder
land uit. 

Vermindering van de rol van de kem
wapens 
Ret streven biernaar is nodig, maar moei
lijk. Vier manieren zijn in discussie: 
- Wapenbebeersingsoverleg, d.w.z. twee
zijdige maatregelen. 

- Eenzijdige vermindering door eenzij
dige afscbaffing. 

- Beperkte eenzijdige vermindering. 

- Versterking van de conventionele wa-
pens. 

De eerste methode wordt toegepast bij 
START en het LRTNF-overleg te Gene
ve, alsmede bij MBFR. Zij heeft tot in
achtneming van plafonds voor de kern
bewapening geleid en tot beperking van 
de kans op een kernoorlog tussen Oost 
en West. 
De tweede methode is voorgesteld door 
bet IKV. Eenzijdige afschaffing - door 
verwijdering van de kernwapens uit Ne
derland en het immoreel verklaren van 
medewerking aan de afscbrikking- ver
mindert de rol van de kernwapens niet. 
Want nu worden die van de tegenpartij 
bruikbaarder. Deze krijgt een militair en 
politiek overwicht. 
De NA VO kan het nog niet zonder kern
wapens stellen. Zouden de kernwapens 
geheel uit Europa worden teruggetrokken, 
dan zou de kans op een oorlog kunnen 
toenemen, gezien o.m. de spanningen om 
Polen. 
Bovendien willen Frankrijk en Engeland 
hun kernwapens niet afstaan. Ret IKV
standpunt zou dus ook de weg naar een 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 7-8/82 

352 

verdere Westeuropese samenwerking af
sluiten. 
Beperkte eenzijdige verminderingen zijn 
wel denkbaar. Ret NA VO-dubbelbesluit 
van december 1979 ging gepaard met een 
eenzijdige verlaging van het NA YO-be
stand aan kernwapens van 7000 naar 
6000. In het algemeen veronderstelt de 
derde benadering ecbter dat tegelijk de 
conventionele bewapening wordt ver
sterkt. De Nike-luchtafweerraket kan wor
den vervangen door de conventionele 
Patriot. De atoommijnen kunnen worden 
vervangen door andere explosiva. De ma
ritieme nucleaire dieptebommen kunnen 
naar functie worden beperkt naarmate 
betere conventionele bestrijdingsmiddelen 
ter beschikking komen. Ben punt van dis
cussie is, of de nucleaire artillerie kan 
worden vervangen door de Lance. 
Aan deze maatregelen zijn echter voor
waarden verbonden. De bondgenoten 
moeten er mee akkoord gaan, mede om
dat zij ook aan hen geld kosten. Ret be
leid van beperking van de rol van de 
kernwapens kan niet worden doorgezet 
als de bondgenoten reden hebben om te 
vrezen dat Nederland in feite van al zijn 
kernwapentaken af wil, terwijl het boven
dien bezuinigt op zijn inspanningen voor 
de conventionele defensie. 
Wij moeten het beleid van de Oostelijke 
landen goed voor ogen houden. De Sovjet
Unie heeft in Oost-Europa geen atoom
koppen en is best bereid dat gebied deel 
te laten uitmaken van een kernwapenvrij 
Europa. Maar de kernwapens maken een 
integrerend deel uit van de strategie van 
het Warschau-pact. In tijd van oorlog 
worden zij vanuit de Sovjet-Unie ingezet 
(SS-20) of snel naar het front gebracht 
(vliegtuigen, artillerie). 
Wat mij in het CDA aanspreekt is de be
reidheid om naar een vermindering van 
de rol van de kernwapens te streven. 
Maar de woordvoerders van bet CDA 
doen niet altijd recht aan aile aspecten 
van het probleem. 

cr. 

Ec 
De 
op 
ka 
die: 
ge~ 

Fo 
lij1 
ke 
op 
na· 
dri 
Rt 
eer 
Ill 

de 
sd 
he 
M 
arl 
ve 
Zc 
ge 
ne 
ze 
se1 
ko 
va 
In 
'6( 
ge 
ml 

op 
va 
ec' 
we 
ste 
M 
ere 
lie 
ee1 
Dt 
ve: 
on 
zic 
vo 
Rt 
ko 

CH 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

Economie 
De Nederlandse economie is zo klein en 
open, dat zij zichzelf niet alleen saneren 
kan. Kort voor de kabinetscrisis van me
dia mei werden de Westelijke Ianden, aan
gesloten bij het Internationale Monetaire 
Fonds, het eens over een gemeenschappe
lijke aanpak: de overheidsuitgaven beper
ken, alsmede het beroep van de overheid 
op de kapitaalmarkt; de rente daardoor 
naar omlaag en ruim baan voor het be
drijfsleven. 
Het probleem dat hierachter ligt is niet 
eenvoudig. Het komt er op neer dat zich 
in onze economie twee tegengestelde ten
densen doen gevoelen. Investeringen 
scheppen aan de ene kant werkgelegen
heid, hetgeen gunstig is voor de inkomens. 
Maar zij leiden ook tot een afstoten van 
arbeid. Vooral door de automatisering is 
veel arbeid vervangen door machines. 
Zolang er sprake is van economische groei 
geeft dat geen moeilijkheden: de mensen 
nemen ander, hager geschoold werk; of 
ze gaan naar de overheid of de diensten
sector; of de arbeidstijd kan worden ver
kort zonder dat het ten koste van de wel
vaart gaat. 
In de jaren '50 en het begin van de jaren 
'60 kon het beleid hier systematisch op 
gericht worden. Om de economie te sti
muleren werd jaarlijks een beperkt tekort 
op de rijksbegroting aanvaard. Er werd 
van uitgegaan dat de stimulering van 'de 
economie dat tekort achteraf zou weg
werken, nl. door hogere belastingopbreng
sten. 
Maar al in de jaren '60 werd onze demo
cratie te eetlustig. De oliecrises en de mi
Iieuproblemen van de jaren '70 maakten 
een eind aan de onbezorgde ontwikkeling. 
De prijzen van energie, werknemers, in
vesteringen en belastingen werd voor veel 
ondernemers te hoog. Nederland prijsde 
zich internationaal uit de markt en began 
vooral op zijn gasbel te drijven. 
Het 'banenplan' van de PvdA zou op 
korte termijn banen geschapen hebben in 
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weinig produktieve sectoren en de over
heidsuitgaven en de rente hoog gehouden 
hebben. Daarom faalde het. 
De hoge rente is niet aileen een probleem 
voor de binnenlandse politiek. Een hoge 
rente in de Westelijke economieen bete
kent een hoge rente voor de ontwikke
lingslanden, die hun schulden verder zien 
stijgen en de investeringen afnemen. De 
crisis in de wereldeconomie heeft tot een 
gevaarlijke toename van het protectionis
me geleid. Dit werkt ook in Oost-Europa 
door. Het protest van de Poolse vakbe
weging is mede losgemaakt door de eco
nomische terugslag. En de gelijktijdige 
economische crisis in Oost en West heeft 
tot een ideologische prestigeslag geleid, 
die zich doet voelen in heel de wereld. 
Herstel van de Westelijke economieen is 
een voorwaarde voor vooruitgang en 
vrede in de wereld. 

Ontwikkelingssamenwerking 
De huidige ontwikkelingen dwingen ook 
tot een sanering in de ontwikkelingssa
menwerking. Ontwikkelingsbijstand in de 
echte zin van het woord is een moeilijke 
opdracht en laat zich niet altijd in pro
centen uitdrukken. Zij moet gericht wor
den op sectoren die vaak slechts langzaam 
rendement afwerpen: landbouw, onder
wijs, gezondheidszorg. Het zijn de sec
toren waarvoor de regeringen van de ont
wikkelingslanden zelf niet altijd de hoog
ste aandacht hebben. Te gemakkelijk gaat 
de 'hulp' naar industriele ontwikkeling. 
Maar daar is zij het minste nodig en ont
staat in een tijd van scherpe internationale 
concurrentie het snelst de verdenking dat 
er sprake is van idealistisch aangeklede 
exportsubsidies. De belangrijkste 'hulp' 
voor de industriele ontwikkeling van de 
jonge Ianden is het tegengaan van Weste
lijk protectionisme. 

Samenleving 
Het CDA als partij die zich beroept op 
principiele uitgangspunten staat voor de 
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taak het tij te keren en in te gaan tegen 
een geestelijk vervlakte en genivelleerde 
welvaarts- en verzorgingsstaat; tegen een 
samenleving waar het geweld des zondags 
in de stadions losbarst en jonge mensen 
vluchten in drugs. Deze verschijnselen 
wijzen er op dat er bet nodige schort aan 
de sociale bindingen in gezin, op school, 
in de onmiddellijke levensverbanden van 
de mens. 
De lijst van urgentiepunten is groot. Be
scherming van bet bijzonder onderwijs. 
Herstel van de kwaliteit van bet onderwijs 
en meer mogelijkheden voor begaafde 
leerlingen. Bescherming van de goede 
psychotherapie tegenover de vervlakken
de aanpak van de geestelijke gezondheids
zorg door welzijnswerk. Aandacht voor 
de nieuwe zwakken in de samenleving, 
zoals de ouden van dagen in verpleegte
huizen; voor gescheiden mannen die on
derworpen zijn aan langdurige alimenta
tieverplichtingen. Aandacht voor het feit 
dat de onlangs benoemde ombudsman 
verklaard heeft gehinderd te worden in 
zijn werk door gebrek aan medewerking 
van de overheid. De nieuwe zwakken zijn 
zij, die niet door de vakbeweging be
schermd worden. 
Uit bet CDA-Program van Uitgangspun
ten blijkt, dat de partij zich wei afwenden 
van de oppervlakkige verzorgingsstaat van 
de jaren '70. Maar er zal veel kracht 
nodig zijn om dit waar te maken. 

Onderdrukten buiten Nederland 
De rechten van de mens staan in Neder
land gelukkig hoog aangeschreven. In het 
buitenlands beleid gaan zich bier echter 
grote problemen voordoen. In Oost-Euro
pa is sprake van een terugslag. De achter
uitgang in de wereldeconomie leidt tot 
een aantasting van mensenrechten in de 
ontwikkelingslanden. Bij scherpere econo
mische tegensteilingen komt het recht snel 
in het gedrang. Het vraagstuk van de 
apartheid zal steeds meer in de aandacht 
komen. 
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Nederland staat hier voor een uiterste 
spanning tussen zijn idealen en politieke 
middelen. Een economische boycot van 
Zuid-Afrika kan het niet op eigen kracht 
organiseren, gezien de verplichtingen in 
het kader van Benelux en EG. Een vrij
willige boycot betekent dat onze overheid 
geen aankopen meer zou moeten verrich
ten bij Nederlandse bedrijven die handel 
drijven met Zuid-Afrika. Maar hoeveel 
zijn dat er niet? En de buitenlandse be
drijven onderhouden die handel ook. 
Een boycot van Zuid-Afrika is aileen 
mogelijk bij een gemeenschappelijk op
treden van de grote internationale han
delsmachten: EG, VS, Japan. Inmiddels 
kan Nederland wel de economische ont
wikkeling van de frontlijnstaten bevorde
ren en ze sterker maken tegenover Zuid
Afrika. En het kan politieke steun geven 
aan de krachten in en buiten Zuid-Afrika 
die verandering willen bevorderen. 

Aileen of samen? 
Als het bevorderen van vrede en recht
vaardigheid aileen een kwestie was van 
het veranderen van houdingen en opvat
tingen van mensen, lag het makkelijk. Dan 
zou ons land met gelijkgezinde Ianden 
intemationaal zijn eigen weg kunnen 
gaan. 
Maar de opbouw van vrede en rechtvaar
digheid vereist ook structuren, en econo
mische, militaire en politieke macht. Dat 
laten de huidige crises (Polen, Afghani
stan, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Falk
landeilanden) opnieuw zien. De VN is 
nog lang niet sterk genoeg. 
Nederland moet daarom in eerste instantie 
aansluiting houden bij de democratische 
Ianden en binnen deze groep, met behoud 
van de samenhang, de linksbuiten spelen. 
Open voor de noden van de wereld en 
voor de mogelijkheden van de politiek. 
Om daarin op langere termijn geloofwaar
dig te zijn, zijn overtuiging en visie nodig. 
V oor mij ligt deze met name in de visie 
op de mens welke uit het CDA-Program 
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van Uitgangspunten spreekt. De mens als 
een schepsel dat geroepen is tot verant
woordelijkheid en rentmeesterschap, en 
zich daarbij tegelijk steeds bewust moet 
zijn van zijn beperkingen. 
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door A. A. Spijkerboer 

A. A. Spijkerboer is predikant van de Hervormde 
Gemeente Bijlmermeer. 

Zwerftocht van een kiezer 

In de brief, waarin de redactie mij uitnodigt een bijdrage aan dit blad te leveren, 
lees ik: 'Men wisselt niet zomaar van politieke partij; daarmee worden vee Ia! 
emotionele ban den verbroken', en daarop volgt: 'De betrokkenen moeten zich dus 
een beeld van de christen-democratie hebben gevormd, dat hen afstootte c.q. juist 
aantrok.' 

'Emotionele banden' ... , 'beeldvor
ming' ... - de door de redactie gebruikte 
termen geven mij de vrijmoedigheid mijn 
artikel te gieten in de vorm van een per
soonlijk relaas, en dat wordt dan het 
relaas van iemand die zich altijd voor de 
politiek gei"nteresseerd heeft, maar nooit 
dicht bij het circuit gezeten heeft waarin 
de werkelijke beslissingen vallen, en dus 
het informatie-niveau heeft van een aan
dachtige krantenlezer. 
Emotionele banden heb ik aileen gehad 
met de Partij van de Arbeid, en die ban
den zijn gelegd tijdens de verkiezingscam
pagne van deze partij in 1946. Schermer
horn trok door het land en hield ook een 
rede in het stadje waarin ik nog op de 
middelbare school zat. De zaal was eivol; 
ik herinner me niets van wat hij zei, maar 
de bewogenheid waarmee hij sprak staat 
me nog levendig voor de geest: geen mens 
zou meer aan zijn lot overgelaten worden 
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en er zou recht gedaan worden. 
Vele jaren later, toen ik allang en breed 
predikant was, heb ik goed begrepen wat 
het socialisme van de PvdA voor de men
sen betekend heeft. Een man vertelde 
over zijn overleden ouders: vader was 
dagloner en dat betekende dat er 's win
ters bitter weinig te verdienen viel; daar
om ging vader 's winters vaak met een 
oude schuit de toenmalige Zuiderzee op 
om vis te vangen; van moeder die erg be
zorgd was moest ik dan telkens op de dijk 
gaan kijken of vader er al aankwam; mijn 
ouders keken tegen hun oude dag aan als 
tegen een zwart gat, en dankzij Drees heb
ben ze een goede oude dag gehad. Een 
andere, oude, man zei: 'Dominee, ik krijg 
zoveel gulden per maand, en het is mijn 
recht!' Socialisme betekent voor mij nog 
steeds dat er niemand aan zijn lot over
gelaten wordt en dat er recht gedaan 
wordt. Ik was het er in 1946 van harte 
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mee eens dat de PvdA niet alle produktie
middelen wilde socialiseren, omdat Marx 
nu ecnmaal gezegd had dat die 'in handen 
van de gemeenschap' moesten komen, en 
dat ze gewoon bekeek wat het meest prak
tisch was om iedereen aan een menswaar
dig bcstaan te helpen. 
De eerste schaduw over het enthousiasme 
voor het socialisme, dat Schermerhorn 
me bijgebracht had, vie! tijdens de poli
tionele acties in Indonesie. Wanneer je 
deze acties achteraf bekijkt, kun je heel 
goed begrijpen dat onze regering die voer
de en dat een grote meerderheid van ons 
volk de regering daarbij steunde: hadden 
wij als kleine jongens op de Lagere School 
niet geleerd, dat wij van 'Nederlandsch 
Indie' ecn grote plantage hadden gemaakt, 
waarin allerlei uitermate nuttige pro
dukten werden geteeld, en dat de 'inheem
se' bevolking daar uitermate wel bij voer? 
Moest dat werk niet voortgezet worden 
en moest een Sukarno, die nota bene met 
de J apanners gecollaboreerd had, dan roet 
in het eten gooien? Maar van zendelingen 
- er hangt voor je politieke oordeelsvor
ming nu eenmaal erg veel af van de men
sen die je ontmoet - leerde ik al gauw dat 
het Indonesische nationalisme zijn aan
hang vond onder brede lagen van de be
volking en geen verschijnsel van voorbij
gaande aard was. Daarom leek het me 
onjuist om er oorlog tegen te voeren en 
noodzakelijk om ermee tot een akkoord te 
komen. 
Waarom wilde een regering waarvan de 
PvdA dee! uitmaakte dan toch die politio
nele acties voeren? Je hoorde toen, dat de 
PvdA in ieder geval in de regering wilde 
blijven om haar program van maatschap
pelijke hervormingen uit te kunnen voe
ren, en dat zij daarom die politionele 
acties maar op de koop toenam. In ieder 
geval was de KVP toen een blok aan het 
been voor die socialisten, die tot een 
akkoord met het Indonesische nationalis
me wilden komen. De overeenkomst van 
Lingadjatti werd door een motie Romme-
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van der Goes van Naters 'aangekleed', 
en dat de KVP geen gunstige invloed had 
op het beleid in Indonesie was wel duide
lijk. De houding van de ARP: 'Gezag is 
gezag en rebel is rebel' en: 'Niet praten 
maar granaten' was absurd, en ik keek 
ernaar als naar een zeer vreemd dier in 
Artis. De CHU bestond uit aardige, maar 
eigenlijk erg conservatieve mensen, en 
daar zag ik nooit echte politick uit komen. 
Het zou in die jaren niet in mijn hoofd op
gekomen zijn om op een confessionele 
partij te stemmen. 

Maar die jaren gingen voorbij en in de 
jaren zestig onderging de PvdA een 
enorme gedaanteverandering. Hoe groat 
die verandering was kan ik als afgevaar
digde naar congressen van die partij con
stateren. Op een in het begin van de jaren 
zestig gehouden congres opereerden na
tuurlijk wei rebellen, maar wanneer die 
rebellen een motie ter tafel brachten, die 
het partijbestuur niet beviel, zei de partij
voorzitter met een krachtige stem: 'Con
gres, het partijbestuur ontraadt aanvaar
ding van deze motie!' en het congres ver
wierp de motie met een grate meerderheid 
van stemmen. Op een congres aan het 
eind van de jaren zestig sloegen uit de 
zaal komende golven tegen het podium 
op en over de bestuurstafel heen, en ver
oorzaakten daar een voor ieder een zicht
bare ontreddering: het bestuur had de 
grootste moeite om het hoofd boven water 
te houden en tenminste het vege lijf te 
redden. De opmars van Nieuw Links was 
begonnen. 
De politick van de PvdA inzake vrede en 
veiligheid had ik in de jaren vijftig en 
zestig altijd wel met enige scepsis gadege
slagen, maar de aanvaarding van Lam
mers' anti-KVP-motie was het eerste dat 
mijn vertrouwen in de PvdA echt schokte. 
Die motie was onderdeel van een paging 
het confessionele midden in ons land 
electoraal te vernietigen. Wie geloofde 
dat zo een paging zou kunnen slagen, ver-



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

ried mijns inziens een totale onkunde van 
de werkelijke verhoudingen in ons land: 
er gingen ook in die tijd 's zondags in ons 
land altijd nog veel meer mensen naar de 
kerk dan naar het voetbalveld, en een 
groot deel van die mensen stemt op een 
confessionele partij. Dat de socialisten 
aileen op grond van soliede afspraken met 
de KVP zouden kunnen samenwerken, en 
dat ze er tijdens de samenwerking op toe 
moesten zien dat die afspraken stipt na
gekomen zouden worden, was duidelijk, 
maar wat had het voor zin zich via een 
anti-confessionele politiek buitenspel te 
plaatsen? Het gaat er in de politiek om 
dingen gedaan te krijgen! 
Ernstige bezwaren had ik ook tegen de 
manier waarop de Nieuw Linksers allerlei 
respectabele sociaal-democraten en ver
dienstelijke bestuurders van hun plaatsen 
in de partij afdrukten, met geen ander 
doel dan om die door nieuw-linkse 
'vriendjes' te vervangen. De affaire-Stam 
in de federatie Amsterdam van de PvdA 
was de druppel die voor mij de emmer 
deed overlopen. Starn had een veroorde
ling wegens een anti-semitische uitlating 
achter de rug, en had dat verzwegen toen 
hij kandidaat gesteld werd voor de ge
meenteraad. Toen dat aan het Iicht kwam 
waren de Amsterdamse Nieuw Linksers, 
die bij hun 'zuivering' van de oude socia
listische raadsfractie geen enkele conside
ratie hadden gehad met zeer verdienste
lijke raadsleden, poeslief, en ontdekten 
zij plotseling dat socialisme ook mildheid 
in persoonlijke relaties betekende. Ja, in
derdaad, Starn behoorde tot hun vrienden
kring. Het was een weerzinwekkende 
vertoning en ik bedankte als lid van de 
partij. 

Wat nu? Ik moet bekennen dat de nieuwe 
partij van Drees jr. mij toen zeer aan
sprak: zijn radicale keme voor het open
baar vervoer, het profijtbeginsel, de nood
zaak om de verzorgingsstaat eens grondig 
door te lichten om te zien of het geld ook 
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daar terechtkomt waar het terecht moet 
komen, en zijn opvatting dat eenmaal ge
nomen beslissingen ook uitgevoerd moe
ten worden, ook al beginnen er hier en 
daar mensen te protesteren. Ik geloof 
wel dat Drees jr. door een echt socialis
tisch elan bezield was, maar hij slaagde er 
niet in om dat over te dragen op anderen, 
en zo werd het socialistische karakter van 
zijn partij onzichtbaar. (Ik blijf het be
treuren dat Drees jr., die zijn tijd een jaar 
of tien vooruit is, uiteindelijk uit onze 
politiek verdwenen is.) 
Na enig wikken en wegen viel mijn keus 
na mijn breuk met de PvdA op de Anti
Revolutionaire Partij. Mijn belangstelling 
voor de ARP was gaande gemaakt door 
een artikel van mr. J. L. Heldring in 
NRC-Handelsblad. Heldring (als colum
nist nog steeds, om met de oude Staten
vertaling te spreken, 'van zijn schouderen 
en opwaarts hoger dan al het volk') ver
telde dat de ARP in een publieke bijeen
komst erkend had, dat zij er ten opzichte 
van het Indonesische nationalisme ten 
enenmale naast geweest was. Deze partij 
deed dus iets, wat vrijwel geen enkele 
andere partij ooit doet, namelijk in het 
publiek schuld belijden, en dat kon ik 
heel goed in verband brengen met het con
fessionele karakter van deze partij. Bij 
nader toezien bleek de kamerfractie van 
deze partij een vooruitstrevende politiek 
te willen voeren, en toen ik Biesheuvel 
voor de televisie hoorde zeggen dat de 
keuze voor een confessionele partij voor 
een Christen geen 'must' was, was voor 
mij het hek van de dam, en ging ik over 
naar de ARP. Ik had, en heb, er namelijk 
ernstige theologische bezwaren tegen 
wanneer de keuze voor een politieke partij 
- ook voor een socialistische partij! -
voorgesteld wordt als iets dat eigenlijk van 
God m6et: God is in de hemel en de mens 
is op de aarde, en we moeten liever niet 
proberen hem naar ons toe te trekken. 
Van mijn keuze voor de ARP heb ik geen 
spijt gehad: zolang zij in de kamer verte-
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genwoordigd was voerde zij een vooruit
strevende, op samenwerking met andere 
partijen gerichte politiek, waarvoor een 
confessionele partij - er blijft natuurlijk 
altijd veel te wensen over! - zich niet be
hoeft te schamen. 

De vorming van het CDA betekende het 
einde van de ARP en dus ook het einde 
van mijn banden met die partij. De stap 
naar het CDA heb ik niet gedaan en ik zal 
vertellen waarom. Wanneer een partij een 
C in haar naam heeft dient ze daar heel 
zorgvuldig mee om te gaan en dat bete
kent dat het onderscheid tussen Rome en 
de Reformatie niet onder de tafel gewerkt 
mag worden. Nu is het politici niet kwalijk 
te nemen wanneer zij denken dat dit on
derscheid geen betekenis meer heeft, want 
de theologen hebben aan het eind van de 
jaren zestig luidkeels verkondigd dat het 
oecumenische varken, voorzover het 
Rome en de Reformatie betreft, op een 
oor na gevild is. Ze konden dat dan wei 
luidkeels verkondigen, maar waar was 
het niet: de waarheid is dat de belangstel
ling voor de leer in de rooms-katholieke 
kerk en in de protestantse kerken sterk is 
afgenomen: men relativeert de in het ver
leden, bijvoorbeeld op het Concilie van 
Trente en in de Heidelbergse Catechis
mus, gevallen beslissingen over de leer, 
heeft het gevoel dat men eigenlijk vrij ge
makkelijk tot nieuwe gemeenschappelijke 
uitspraken over de leer zou kunnen ko
men, maar vindt het dan ook weer niet 
nodig om dat echt te proberen. 
Nu is het niet gemakkelijk om de leer van 
de kerk op haar juiste waarde te schatten: 
de leer maakt niet zalig, een leer die geen 
onmiddellijke gevolgen heeft voor het 
Ieven is zo dood als een pier, dat is na
tuurlijk allemaal waar, maar - de leer, bij 
voorbeeld een goed inzicht in de predi
king van het Nieuwe Testament over 
rcchtvaardiging en heiliging is wei zeer 
bevorderlijk voor de levenspraktijk, ook 
in de politiek. Wie deze leer goed begrijpt 
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zal hartstochtelijk opkomen voor de men
selijke waardigheid, bijv. tegen de armoe
de en tegen de mishandeling van ge
vangenen, en tegelijk weten waarom iede
re poging de hemel op aarde te vestigen 
uitloopt op een hel. 
De C van het CDA is niet duidelijk, en 
daar kwam voor mij nog iets anders bij: 
het was duidelijk dat aileen al door de 
getalsverhoudingen tussen KVP, ARP en 
CHU het CDA een vergrote KVP zou 
worden. Ik was dan ook niet verbaasd 
toen ik in een artikel van Aantjes in 
Trouw van 6 mei 1982 las, dat het bestuur 
van het CDA, zonder daartoe door de 
bisschoppen te zijn uitgenodigd, uit eigen 
beweging een schrijven van het episcopaat 
over de kernbewapening namens de partij 
had beantwoord. Dat de KVP dat inder
tijd kon doen was duidelijk, maar een 
CDA dat de protestanten in zijn gelede
ren ernstig neemt, dient geen bijzondere 
relaties met de bisschoppen te onderhou
den. 

De totstandkoming van het CDA heeft mij 
vaak verbaasd: hoe kon de ARP haar 
goede kamerfractie inbrengen in een ge
heel, waarin die onherroepelijk haar slag
vaardigheid zou verliezen? Hoe kon de 
CHU, die krachtens haar oorsprong zo 
verknocht is aan het protestants karakter 
van de Nederlandse natie, zonder een kik 
te geven opgaan in het CDA? Ik vermoed 
dat de grondslagen voor het CDA al in 
een ver verleden gelegd zijn: toen trokken 
RKSP, ARP en CHU nog wel streng van 
elkaar gescheiden op en piekerden zij niet 
over een fusie, maar de huiver voor het 
ongeloof, dat zij in het socialisme en het 
liberalisme zo driest de kop op zagen ste
ken, dreef hen al naar elkaar toe. De in
grijpende veranderingen in onze samen
leving na 1966: de golf van ontkerkelij
king die over ons land ging en de daarmee 
gepaard gaande afbrokkeling van confes
sionele machtsposities, brachten de uit
eindelijke eenwording tot stand, en om 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

wat de theologen zeiden hoefde men daar 
ook geen confessioneel geweten bij te heb
ben. 
De redactie vraagt mijn mening over het 
Program van Uitgangspunten van het 
CDA. Mij zijn daarin geen dingen opge
vallen, waarmee ik het niet eens zou kun
nen zijn, maar speelt zo een program in 
het CDA een grote rol? Wanneer gerefor
meerden iets zeggen, moet je er altijd 
rekening mee houden dat ze het ook doen, 
maar bij hervormden en rooms-katholie
ken is dat risico aanmerkelijk minder 
groot, en de gereformeerden werpen in het 
CDA niet veel gewicht in de schaal; in 
ieder geval geen doorslaggevend gewicht. 
Wanneer, zoals onlangs op een partijraad 
van het CDA, de helft van de aanwezigen 
de vergadering verlaat wanneer blijkt dat 
Van Agt niet komt, dan mag ik Van Agt 
ook wel zien als een gestalte die het CDA 
veel meer beheerst dan welk program dan 
ook. Waaraan heeft Van Agt zijn sterke 
positie binnen het CDA, en naar mijn er
varing ook daarbuiten, te danken? Het 
lijkt mij waarschijnlijk dat Van Agts sym
pathie, bij zijn entree in de politiek, uit
ging naar de PvdA. Waarom is nu juist 
hij het mikpunt geworden van het anti
kerkelijke sentiment, dat in de PvdA net 
zo latent, maar even onmiskenbaar aan
wezig is als een anti-socialistisch senti
ment in het CDA? Ik heb die vraag voor 
mezelf nooit goed kunnen beantwoorden, 
want ik zou in het CDA wel betere mik
punten voor anti-kerkelijke sentimenten 
weten te vinden. Heeft hij door zijn, mis
schien uit aanvankelijke sympathie gebo
ren, aarzelende houding ten opzichte van 
de PvdA, juist de agressie van de socia
listen opgeroepen? Het lijkt mij niet uitge
sloten: ook menselijke agressie weet met 
feilloze precisie de zwakke plekken van de 
tegenstander te vinden. In ieder geval heeft 
heel televisie-kijkend en kranten-lezend 
Nederland kunnen zien hoe Van Agt tij
dens het Mentendebat en bij de Bloemen
hove-affaire door de PvdA gemangeld 
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werd. De socialisten hebben bij die gele
genheden de grenzen van het ook in de 
politiek vereiste 'fair play' wel ver over
schreden. Van Agt wankelde, viel bijna. 
hield zich manmoedig staande en riep 
daardoor bij de kiezers een golf van sym
pathie voor de 'underdog' op. 
Mr. A. P. van Walsum schreef in NRC
Handelsblad van 24 maart 1977 dat de 
ook in ons land aanwezige 'stille conser
vatieven' in Van Agt hun man zouden 
vinden en de feiten hebben hem op een 
overweldigende manier in het gelijk ge
steld. De 'stille conservatieven' zijn de 
mensen die niet zoveel belangstelling heb
ben voor financiele, economische en so
ciale kwesties en die zich ergeren aan de 
in ons land wel ver gaande permissiviteit: 
ze komen daar niet openlijk voor uit, 
omdat er altijd wel een progressief in de 
buurt is van wie ze de wind van voren 
krijgen, en dan weten ze niet wat ze zeg
gen moeten, maar aan de stembus weten 
ze hun man te vinden: Van Agt. 
Wat voor mij onbegrijpelijk blijft, is dat 
Van Agt, die ten aanschouwen van televi
sie-kijkend Nederland op zijn racefiets 
klimt wanneer hij regeren moet, zijn po
pulariteit behoudt. Hij heeft de verant
woordelijkheid voor het kabinet-Van Agt 
II op zich genomen, en je zou verwachten 
dat hij die ten volle draagt, maar dan zie 
je hem tijdens de perikelen over de voor
jaarsnota door New York peddelen. Dat 
is fnuikend voor onze democratie, en er 
zijn nog een paar andere dingen waaruit 
blijkt dat het CDA een gevaarlijk spel 
speelt met onze democratie: de statenver
kiezingen zijn statenverkiezingen, en toch 
heeft het CDA van de door de PvdA bij 
die verkiezingen geleden verliezen gebruik 
gemaakt om de socialistische minister het 
mes op de keel te zetten. Alsof we in 
1981 niet een kamer gekozen hebben, die 
alleen een regering van CDA-PvdA-D'66 
mogelijk maakt, en dat dan wel te ver
staan voor vier jaar! Waarom legt een 
Van Agt zich dan niet loyaal bij dat feit 

CI-

ne 
er 
de 
va 
go 
fm 
WI 

tm 
dn 
ve 

Ik 
da 
Ier 
m~ 

de 

CH 



( 

s 

CHRISTEN-DEMOCRATIE 

neer en waarom zorgt hij er niet voor dat 
er dan voor socialistische ministeries in
derdaad iets te regeren valt? Ook de mist 
van telkens nieuwe cijfers en het ge
goochel met verschuivende premies zijn 
fnuikend voor de democratie: een goed
willende krantenlezer zoals ik kan er geen 
touw meer aan vast knopen, en daarvoor 
dragen Van Agt en het CDA een zware 
verantwoordelijkheid. 

Ik zeg echt niets nieuws wanneer ik zeg 
dat we het werk opnieuw moeten verde
len, dat we moeten bezuinigen en dat de 
mensen met een minimum-inkomen van 
deze operaties niet de dupe mogen wor-
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den. Daarvoor is een regering nodig die 
een beleid voert, dat ook voor gewone 
mensen te begrijpen is, en die slagvaardig 
en doortastend optreedt. Zo een regering 
ligt nog niet in het verschiet, en wanneer 
ze er niet komt, zullen de anti-democrati
sche krachten in onze samenleving sterker 
worden. Maar onze sociale democratie, 
die voor iedereen een menswaardig be
staan mogelijk maakt, is te kostbaar om 
haar te Iaten uithollen en ondermijnen. 
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door prof. dr. N.H. Douben 

Prof. dr. N. H. Douben is hoogleraar aan de Katho
lieke Universiteit te Nijmegen. Hij is lid van de We
tenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 

Waarom 
• vormtng 

confessionele partij
( toch no g) kan 

Er is al heel veel geschreven en gesproken over de (on)mogelijkheid van politieke 
partijvorming op confessionele grondslag. Mede door de secularisering die zich ge
leidelijk aan heeft voltrokken, en de daarmee gepaard gaande ontzuiling, heeft bij 
zeer velen de mening post gevat, dat het einde van de confessionele partijen in 
zicht was. 

Politiek zou na de jaren zestig op andere 
begin~elen worden gevoerd. Met name de 
grote stromingen die door socialisme en 
liberalisme worden aangeduid, zouden 
de basis voor partijvorming bieden. Daar
naast zou er aileen nog plaats zijn voor 
pragmatisme en nai:viteit. 
Ik denk dat dit terugbrengen van de po
litieke basis tot enkele maatschappijvisies 
die niet op enige religieuze stam geent 
zijn, tot een te grote reductie van de wer
kelijkheid leidt. Bovendien zijn de uit
gangspunten van bijvoorbeeld liberalisme 
en socialisme ook niet voldoende om con
crete politiek te kunnen voeren. Er zal 
altijd vertaald moeten worden naar de 
maatschappelijke omstandigheden. Pan
klare oplossingen bieden socialisme en 
liberalisme niet, evenmin als bet christen
dom daartoe in staat is. Daarom is er op 
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dit niveau ( dus van de vertaling en con
cretisering) geen principieel verschil tus
sen de verschillende stromingen. Enig 
voordeel hebben socialisme en liberalisme 
in dit verband wei, want ze zijn veel 
jonger dan het christendom. Derhalve 
spreekt de ideologische bron van deze 
'ismen' een taal die dichter bij de heden
daagse concrete situatie staat dan de taal 
van de bijbel. 
Voor christenen is bet echter niet eenvou
dig om hun politieke basis zo te definieren 
dat socialisten en liberalen er geen kant 
mee op kunnen. Want bet evangelie sluit 
deze stromingen niet uit. Maar daarom 
lijkt bet mij ook mogelijk te zijn, dat chris
tenen deel uitmaken van partijen die het 
socialisme of liberalisme tot basis van hun 
politiek handelen kiezen. Voor christenen 
is er dan ook steeds een moeilijke keuze 

CH 

als 
nu 
wa 
zel 
ge; 

Pe 
rijl 
tie 
da 
nit 
va 
ga 
scl 
do 
de 
da 
let 
scl 
scl 
va 
de 
ha 
ho 
H( 
lie 
da 
bi( 
ee 
In I 

sc 
lUi 
na 

he 
br 
Ik 
te1 
he 
kc 
ga 
de 
ge 
Vt 
hi I 
ge 
let 
tw 
vo 

c'" 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

als het gaat om de politieke partij. Zeker 
nu de dogmatische kanten van aile ismen 
wat afgeslepen zijn, is het niet meer van
zelfsprekend dat deze keuze zonder nauw
gezette afweging wordt gemaakt. 
Persoonlijk zie ik echter nog een belang
rijk element in het christendom als poli
tieke inspiratiebron naar voren komen, 
dat door bijv. liberalisme en socialisme 
niet belichaamd wordt. Dat is het element 
van heel de mens. Vooral het socialisme 
gaat terug op een scheiding van de maat
schappij in klassen die bevolkt worden 
door mensen die of 'verheven' of 'verne
derd' moeten worden. De broederschap is 
dan ook betrekkelijk, en houdt volgens de 
leer vaak op waar de klassegrenzen over
schreden worden. Deze relatieve broeder
schap schept de mogelijkheid tot het laten 
vallen van mensen, omdat ze tot een an
dere klasse behoren. Klassenstrijd ver
hardt niet aileen maatschappelijke ver
houdingen, maar verkettert ook mensen. 
Het christendom leert je naaste als je zelf 
lief te hebben en dat betekent veel meer 
dan beperkte broederschap. Daarnaast 
biedt dit element van het christendom ook 
een rem op een liberalisme dat vooral het 
individu scherp stelt tegenover de maat
schappij en daarbij tot een vrijwel abso
lute individualisering komt. En dit kan 
natuurlijk in een gebroken samenleving 
- die niet heel is - gauw tot een over
heersing van de sterke over de zwakke 
broeder leiden. 
Ik heb wel eens de indruk dat het chris
tendom er is om zowel het socialisme als 
het liberalisme te relativeren. Juist nu 
komt een individualiseringsstroom op 
gang die door beide ismen op verschillen
de manieren wordt gevoed en waarvan de 
gevolgen zich thans al beginnen te uiten. 
Vervreemding en verzakelijking behoren 
hiertoe, maar ook de aantasting van het 
gezin. De felle manier waarop vaak van 
leer wordt getrokken tegen bijv. het insti
tuut van het kostwinnerschap is daar een 
voorbeeld van. V oor mij is er dan ook 
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reden genoeg om zeker niet onsympathiek 
te staan tegenover een politieke partij die 
gebaseerd is op de christelijke inspiratie
bron. 
Deze sympathie is niet vanzelfsprekend of 
traditioneel. Ruim twintig jaar geleden 
behoorde ik tot de politieke aanhang van 
de KVP, en tegen het einde van de jaren 
zestig werd het een actief lidmaatschap 
van de PPR. Ik dacht daar een boeiende 
en duidelijk christelijk gei:nspireerde poli
tieke partij te treffen waarin ik mij thuis 
zou voelen. Na enkele jaren vond ik deze 
gedachte er echter niet meer, zodat in het 
begin van de jaren zeventig mijn lidmaat
schap werd beeindigd. Radicalisering leidt 
immers gemakkelijk tot doordrammerij en 
het niet meer in verhouding zien van om
standigheden en gebeurtenissen. Dat gaf 
voor mij de doorslag. 
Nog steeds ben ik partijpolitiek gesproken 
een 'heiden', ofschoon de sympathie voor 
het CDA er wel is. Voor deze afstande
lijkheid heb ik als belangrijkste reden, dat 
ik nu echt wel uitkijk om mij te identifi
ceren met een partij die nog in de groei 
is en zich in verschillende richtingen kan 
ontwikkelen. Sommigen vinden dit mis
schien een laffe houding, maar dat oor
deellaat ik hen graag. Bovendien ben ik 
geen politieke activist en daarom baseer 
ik mij vooral op datgene wat achter het 
dagelijkse politieke werk van het CDA 
gebeurt. In dit verband was de publikatie 
van 'Gespreide Verantwoordelijkheid' en
kele jaren geleden voor mij een duidelijke 
richtingwijzer. Wat in dit rapport over de 
maatschappelijk-economische orde naar 
voren wordt gebracht, heeft mij doen 
overtuigen van het feit dater z6 in Neder
land ruimte moet komen voor een poli
tieke partij die in haar beginselen de oren 
noch laat hangen naar 'links' noch naar 
'rechts'. Wat mij enkele jaren na de 
verschijning van dit rapport echter nog 
doet twijfelen is, of de praktische politici 
binnen het CDA de inhoud van dit rap
port wel kunnen waarmaken. Als rent-
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meesterschap en solidariteit de pijlers 
van onze maatschappij moeten zijn, dan 
zullen een aantal zaken anders moeten 
worden aangepakt. Spreiding van verant
woordelijkheid is daartoe een instrument; 
het zou echter meer en beter dan tot nu 
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toe gebeurd is, gehanteerd moeten wor
den. 
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mr. H. W. van Doorn 

Gesprek met mr. H. W. van Doorn 

De heer Van Doorn is van 1954 tot 1962 voorzitter van de KVP geweest en van 
1956 tot 1 G67 lid van de Tweede Kamer. Op 27 februari 1968 treedt hij, tesamen 
met mej. Kessel en de heren Aarden en Janssen, uit de KVP-fractie; Van Doorn 
verlaat dan tevens bet parlement. Hij sluit zich aan bij de Politieke Partij Radicalen 
die in maart 1968 wordt opgericht. De beer Van Doorn was van 1961-1973 voor
zitter van de KRO en van 1973-1977 minister van CRM in bet kabinet-Den Uyl. 
Thans is hij o.m. werkzaam bij de rechterlijke macht. Wij spraken met hem op 
17 mei j.l. over zijn betrokkenheid bij de politiek vanaf de jaren vijftig en zijn op
vattingen omtrent bet huidige CDA. 

VRAAG: Hoe was in de jaren zestig uw 
betrokkenheid bij de politiek? In welke 
mate zijn de maatschappelijke ontwikke
lingen van die jaren van invloed geweest 
op uw politieke stellingnamen? 

VAN DOORN: De jaren zestig zijn heel 
roerig, maar ook heel interessant geweest. 
Het waren jaren die ik heb ervaren als een 
groei naar veel meer openheid, naar bet 
democratischer willen werken van de 
mensen die in de christelijke kampen 
politiek wensten te bedrijven. Er kwam 
steeds meer bereidheid om verantwoor
ding af te leggen over bet beleid dat je 
voerde. Wij gingen in die jaren ook fun
damenteler nadenken over vraagstukken 
als medezeggenschap, een eerlijke inko-
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mensverdeling, oorlog en vrede. Ook de 
KVP probeerde in die jaren zestig af te 
rekenen met een aantal erfenissen uit 
vroeger jaren, ook de partij werd veel 
meer open en dat was een hele overgang, 
omdat juist de KVP in de jaren daarvoor 
een partij van 'de bazen' was. De KVP 
uit die jaren zou ik willen typeren als een 
partij waarin de sfeer kameraadschappe
lijk en goed was, maar bet bleef al met al 
toch een tamelijk ouderwetse partij die 
overigens moeite deed daar bovenuit te 
komen. Maar bet is haar als partij bijvoor
beeld onvoldoende gelukt een eigen ge
zicht te krijgen naast de fractie. Ik denk 
dat in die jaren de ARP in dat opzicht de 
KVP vooruit was. 
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VRAAG: Hoe heeft u in die jarw de 
grondslag van de KVP ervaren, gelet ook 
op de vernieuwingen die allerwege gaande 
waren? 

VAN DOORN: Wij hebben in augustus 
1967 een manifest van 'de veertien' uitge
geven, waarin een aantal mensen op een 
aantal belangrijke punten, ook de grand
slag betreffende, de KVP als het ware een 
spiegel hebben voorgehouden. Wij maak
ten ons zorgen om de politiek inhoude
lijke koers van de KVP. Er was grote on
vrede over bet onvoldoende democratisch 
functioneren van de KVP. Wij wild en po
litick inhoudelijk naar een meer progres
hief beleid komen, ook vanwege een 
nieuwe beleving van ons christen-zijn en 
van de grondslag waarop je je baseerde. 
We kregen in die jaren nadrukkelijk con
tact met stromingen binnen de Antirevo
lutionaire Partij, jongeren, maar ook met 
iemand zoals Berghuis. Het waren jaren 
waarin wij de radicale boodschap van bet 
Evangelic gingen beseffen. 
De nacht van Schmelzer is natuurlijk een 
belangrijk breukpunt geworden. In de 
jaren daarvoor hadden wij al heftige dis
cussies over wat het zou moeten beteke
nen een katholieke partij te zijn. In de 
nacht van 14 op 15 oktober 1966 zagen 
wij dat door Schmelzer en de zijnen na
drukkelijk gekozen werd voor een behou
dende lijn. Toen ik zag dat de politieke 
Ieider van de KVP brak met links, toen 
stelde ik voor mijzelf vast dat er iets goed 
mis was in de KVP. Ik voelde me daarin 
niet meer thuis. Voor mij werd bet toen 
duidelijk dat ik tot afbouw van mijn be
trokkenheid met de KVP moest komen. 
Wij hebben geprobeerd de KVP-fractie 
mee te krijgen, maar dat zat er niet in. 
Er waren in die fractie te veel leden die 
vonden dat ze een mooi programma bad
den gemaakt, dat er zelfs hier en daar nog 
wat christelijk uitzag ook, maar die er 
niet wakker van lagen dat de politieke 
praktijk een ander beeld vertoonde; de 
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mensen die bet allemaal wat radicaler wil
den moesten daarmee dus niet elke keer 
opnieuw komen aandragen. Dat was toen 
de stemming bij bet grootste deel van de 
KVP-fractie. De daden dekten de woor
den niet meer. Dat is mij toen in de KVP 
teveel geworden. 

VRAAG: U gebruikt de begrippen links 
en rechts. Zijn die voor u voldoende on
derscheidend? Brengt de radicaliteit van 
het Evangelic u bij een linkse politick? 

VAN DOORN: Ik onderken de bezwaren 
van het gebruik van de woorden links en 
rechts. Kortheidshalve gebruik ik toch 
maar die termen. Waar het mij om gaat 
is dat een partij die zegt te willen werken 
vanuit christelijke uitgangspunten, zal 
moeten kiezen voor een linkse aanpak. 
Dat kan eigenlijk niet anders. Omdat ik 
daarmee een politiek aanduid van ver
nieuwing en van verandering. Wij konden 
en kunnen toch niet tevreden zijn met de 
situatie die wij bier in ons land en in de 
wereld aantreffen? Daar mogen wij niet 
in berusten; daar moeten wij iets aan 
doen. Ik denk dat als je veranderingen in 
de politick en in de maatschappij wilt, je 
moet uitkomen bij een koersverlegging 
naar links. 

VRAAG: In welke mate hebben de ont
wikkelingen in de rooms-katholieke kerk 
met paus Johannes XXIII invloed op u 
gehad in die jaren? 

VAN DOORN: Ik heb bet Tweede Vati
caans Concilie in Rome nogal van nabij 
gevolgd. De nieuwe ontwikkelingen die 
toen vanuit Rome kwamen hebben mij 
zeer gegrepen. Het is later overigens flink 
mis gegaan. Ik voel mij nog zeer katho
liek. Ik probeer christen te zijn, maar 
nadat in de katholieke kerk de ontwikke
lingen uit de jaren zestig werden omgebo
gen, doet de kerk als organisatie mij wei
nig meer. Ik ben in zekere zin een heel 
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orthodoxe katholiek die trouw zijn kerk 
bezoekt. Maar het gaat mij daarin om de 
essentie en niet om de kerk als instituut, 
als organisatie. Ik bespeur bij mijzelf geen 
enkele belangstelling meer daarvoor. Dat 
heeft ook iets te maken met de verande
rende geest die na de jaren zestig vanuit 
Rome is gekomen. 
In dit verband wil ik wei opmerken dat 
het mij verbaast en ook wel verdriet dat 
in christen-democratische kring met zo
veel gemak en zelfs dikwijls met zoveel 
onbescheidenheid werd en wordt gespro
ken over het Evangelie als uitgangspunt 
voor het politieke denken en handelen. 
Nog dezer dagen las ik een grote kranten
annonce van het CDA: 'Links-Rechts of 
'n beginsel; CDA-politiek is geen links
rechtspolitiek. Christen-democratie is ge
baseerd op de beginselen van het Evan
gelie'. Dat vind ik nu griezelig van het 
CDA en toen van de KVP, dat men zo 
gemakkelijk de uitgangspunten wist te 
formuleren, maar in de praktijk van alle
dag er zo ver van verwijderd bleef. Ik ver
baasde mij erover dat men die spanning, 
die discrepantie zo gemakkelijk kon aan
vaarden. Ik kon dat op een zeker moment 
niet meer meemaken. Nu weet ik wel: er 
is natuurlijk een enorme spanning tussen 
wat het Evangelie ons leert en de maat
schappelijke werkelijkheid. Maar wij zou
den in ieder geval een aantal voorbeelden 
kunnen stellen. Maar ook die voorbeelden 
zie ik niet vanuit christen-democratische 
kring. Ik zie de affaires die zich in Belgie, 
in Duitsland, in Italie, in Zuid-Amerika 
maar ook wei in Nederland in de christen
democratische kringen afspelen. Ik denk 
dat dit soort zaken op zijn minst tot een 
wat grotere bescheidenheid in het je be
roepen op het Evangelie aanleiding zou 
moeten geven. 

VRAAG: Hoe hebt u tegen de achter
grond van de aarzelingen die bij u ont
stonden tegenover de KVP in de jaren 
zestig, de groei naar eenheid ervaren van 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENN!NGEN 7-8/82 

de christen-democratische partijen in die 
jaren? Kennelijk zag u ook daar weinig 
perspectief in, omdat u tenslotte toch 
hebt afgehaakt. 

VAN DOORN: De werkelijke gesprekken 
tussen de drie begonnen nadat ik de KVP 
had verlaten. Ik weet nog niet hoe het met 
mij gegaan zou zijn wanneer we van 
Schmelzer en de zijnen niet dat kiezen 
voor het behouden hadden gehad en de 
gesprekken tussen de drie ter vorming van 
een christen-democratie eerder op gang 
waren gekomen. Er waren in het geheel 
van de drie partijen best een aantal men
sen waar ik mij zeer verwant mee voelde. 
Dat hebben we ook geprobeerd in de tijd 
van de christen-radicalen. Maar binnen 
het KVP-deel zaten deze mensen nauwe
lijks. Ik bemerkte dat ik een hekel aan 
mijzelf kreeg wanneer ik weer het feite
lijke KVP-beleid moest verdedigen, terwijl 
ik wist dat ik dat eigenlijk niet meer kon. 
Dat wordt een mens een keer te veel. 

VRAAG: Uw breuk met de KVP is dui
delijk. Maar waarom koos u voor de PPR 
en niet voor een andere partij? Hoe stond 
u tegenover de opvatting van Bogaers die 
van de PPR nadrukkelijk een christelijk
radicale partij wilde maken? 

VAN DOORN: Dat was niet mijn opzet 
binnen de PPR. Ik was daar in zekere zin 
goed van genezen. Ik was bevreesd dat 
ook binnen zo'n christelijk-radicale partij 
de pretentie ons uiteindelijk zou opbreken. 
Ik vind het eigenlijk een huiveringwek
kende pretentie. Wij hebben met de PPR 
een echte politieke partij voor ogen gehad. 
Wij waren bijeen met vele vooral jonge 
mensen die afwilden van die valsheid: zo 
zijn uw woorden, maar heel anders uw 
daden. Het was een groep mensen die heel 
waakzaam wilden zijn op terreinen van 
de kernbewapening, vrede en veiligheid, 
een betere, rechtvaardiger inkomensverde
ling, milieu. Wij wilden proberen een wer-
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kelijk vooruitstrevend beleid te voeren, 
met tal van mensen die geen behoefte had
den om het christelijke nu te etaleren, 
maar wel duidelijk hun christelijke ach
tergrond inbrachten. Wij wilden geen dog
matische aanpak hebben, en wij hadden 
evenmin behoefte om snel een grote partij 
te worden. Wij wilden als een zuurdesem 
werken in het politieke bestel van dit 
land. 
Maar u weet hoe het nadien met de PPR 
is verlopen. De nieuwe leden die de PPR 
na de eerste fase mocht verwelkomen, 
waren veelal heel andere personen dan 
die van het eerste uur. Daarmee ontwik
kelde de PPR zich richting PSP en in som
mige opzichten zelfs richting CPN. De 
nadruk kwam te liggen op het actiepartij 
en getuigenispartij willen zijn, maar de 
aandacht voor een zekere omvang in par
lementszetels om op die manier iets voor 
de mensen te bereiken, verslapte. Dat is 
mijn droefenis geworden met de PPR. Ik 
denk dat idealisten als een van hun eerste 
plichten moeten onderkennen dat zij heel 
praktisch moeten denken. En dus niet te
vreden moeten zijn met het ontwikkelen 
van hele mooie denkbeelden, maar zich 
oak afvragen hoe die in de praktijk te ver
wezenlijken zouden zijn. Ik kan het moei
lijk opbrengen bij de PPR weg te gaan. 
Ik blijf er misschien ook maar. Ik ga daar 
nog eens rustig over nadenken. Het was 
voor mij al een hele overgang, en ik voel 
dat nog wel eens heel nadrukkelijk, om na 
zoveel jaren actief in de KVP te zijn ge
weest, over te stappen naar een andere 
partij. Je stapt niet zo gauw over naar een 
andere partij. Dat geldt nu ook voor mijn 
betrokkenheid met de PPR. 

Ben andere vraag is, waarvoor het CDA 
als partij heeft gekozen. Mijn conclusie is 
dat het CDA voor rechts heeft gekozen. 
Van Agt blijkt een rechtse man te zijn, 
die liever met rechts dan met links regeert. 
W anneer ik met mijn kinderen en andere 
jonge mensen spreek over politiek en hun 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 7-R/82 

368 

houding ten opzichte van de politiek zie 
dan zou ik, als ik aanvoerder van het 
CDA was, mij zeer bezorgd maken. Dat 
heeft niet in de eerste plaats te maken met 
het feit dat het CDA een confessionele 
partij is, het zit hem in het niet willen kie
zen voor werkelijke vernieuwingen. Men 
wil niet voor een werkelijk christelijk
radicale koers kiezen. Jongeren blijken 
dikwijls of links te zijn Of ze zijn behou
dend, maar dan kiezen ze onmiddellijk 
VVD. 

VRAAG: Kunt u aangeven wat voor u op 
dit moment sleutelkwesties zijn die voor 
uw politieke stellingname doorslaggevend 
zijn? 

VAN DOORN: Ik denk dat, gelet op de 
enorm moeilijke jaren die wij sociaal
economisch beleven, het vraagstuk van de 
inkomensverdeling heel centraal blijft 
staan, waaronder meer of minder nivelle
ring. Daarnaast natuurlijk de kernbewa
pening: ik vind dat wij op dat terrein 
risico's moeten durven nemen. Omdat het 
niet nemen van die risico's nog veel gro
tere risico's oproept. Ik denk voorts dat 
het werken aan een verdere gelijkheid tus
sen mensen belangrijk blijft. Wij hebben 
natuurlijk aardig wat bereikt, maar we zijn 
er nog lang niet. Er is nog veel klassen
onderscheid in onze maatschappij met een 
verschil in kansen. De hulp aan de derde 
wereld blijft van centrale betekenis. Ik 
vind het trouwens indrukwekkend, dat in 
ons land vrijwel aile partijen vuurvast 
blijken te zijn op dit gebied. Op het vlak 
van de partijvorming vind ik dat aan de 
linkse kant opnieuw bezien moet worden 
of nu niet eens eindelijk een brede pro
gressieve partij gevormd kan worden. 

VRAAG: Wat mij opvalt is, dat de ele
menten die u voor de jaren tachtig nu 
noemt, in feite dezelfde sleutelkwesties 
zijn, die ons vanaf de jaren zestig hebben 
bezig gehouden. Maar zou een werkelijk 
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vernieuwend beleid voor de jaren tachtig 
ons ook niet op andere thema's brengen, 
die de afgelopen jaren verwaarloosd zijn? 
Is een centraal thema niet dat wij een 
traditioneel denken over de overheid moe
ten doorbreken in de zin dat de rol van 
de overheid in tal van maatschappelijke 
kwesties opneiuw doordacht zal moeten 
worden? Want heeft het de afgelopen 
jaren negeren van deze sleutelkwesties ons 
op al die terreinen die u noemt niet 
enorm opgebroken? 

VAN DOORN: Dat is juist. Ik ben zelf 
nauw betrokken geweest bij het in gang 
zetten van een andere lijn met name op 
het welzijnsterrein: de decentralisatie. Het 
beslissingen dichter bij mensen leggen is 
een opgave van de eerste orde in de ko
mende jaren. Het is afschuwelijk dat men
sen zo gauw naar de overheid verwijzen 
voor het oplossen van knelpunten die zij 
zelf ter hand zouden moeten nemen. Deze 
lijn, die ik inderdaad volop in recente 
CDA-publikaties aantref, moet naar mijn 
opvatting alle kansen krijgen. Wat ik op 
dit terrein in het begin op het ministerie 
van CRM aantrof, was werkelijk vreselijk. 
Vanuit het land werden claims op tafel 
gelegd; alles moest maar, alles moest maar 
kunnen. Wij hebben op het ministerie van 
CRM op dat punt toch lijnen omgebogen. 
Wij moeten opnieuw solidariteitsgevoelens 
tot ontwikkeling kunnen brengen op een 
niveau dat dichter bij de mensen ligt. 

VRAAG: Maar redt u dit met decentra
lisatie? Is niet meer aan de orde de ver
houding overheid/burgers/particuliere 
instellingen? Is het niet zo dat wij de ko
mende jaren vooral niet-statelijke verban
den opnieuw kansen moeten geven op die 
punten? En hoe schat u in dat 'links' de 
komende jaren tot een dergelijke benade
ring in staat zal zijn? Zit links niet zo aan 
het traditionele denken van de jaren zes
tig en zeventig gebakken, dat zij dreigt 
een conserverende factor te worden in 
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plaats van vernieuwend, wat zij zo dikwijls 
pretendeert te zijn? Een denken dat maat
schappelijke vraagstukken allereerst tot 
politieke vraagstukken bombardeert en 
dat vervolgens ervan uitgaat dat wanneer 
je de overheid maar voldoende machts
instrumenten in handen geeft, de zaak ge
klaard kan worden. Dat de overheid het 
verlossende woord in tal van kwesties 
kan spreken. Heeft dit type denken de 
afgelopen jaren niet zeer veel maatschap
pelijke weerbaarheid uitgehold? 

VAN DOORN: Ik heb lange tijd zorg 
gehad of met name socialisten tot een 
dergelijke vernieuwing, die nodig is, in 
staat zouden zijn. Dat hele idee van: wan
neer we maar instrumenten genoeg heb
ben en wanneer het maar voldoende ge
structureerd is, dan komen we er wel, 
daarmee loop je natuurlijk steeds meer 
vast. Dat onderschrijf ik volkomen. Daar
over heb ik ook wel heel nadrukkelijk met 
Wim Meijer, toen staatssecretaris op 
CRM, nu fractievoorzitter van de PvdA, 
in de beginfase van mijn ministerschap 
gesproken. Ook hij onderschreef natuur
Iijk democratisering, maar had aanvanke
lijk toch moeite met de consequentie daar
van, namelijk dat je macht bij de overheid 
weghaalde. Ik denk dat waar u doelt op 
plichtsbesef en werkelijke onderlinge so
lidariteit, dit ook bereikt kan worden door 
meer te decentraliseren van rijk naar ge
meente, en nog liever naar kleinere, zij 
het democratisch opgezette gemeenschap
pen binnen de gemeente. Want op dat 
niveau kunnen de mensen die het beleid 
maken zich verantwoorden tegenover de 
mensen die daarvan afhankelijk zijn. Het 
gaat er om dat kleinere gemeenschappen 
zich geroepen voelen op te komen om be
paalde taken ter hand te nemen. Ik heb 
wel enige hoop dat zo'n ontwikkeling de 
komende jaren wordt bevorderd, als men 
consequent decentraliseert. 

VRAAG: Hebt u de afgelopen jaren wel 
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eens getwijfeld aan uw overstap naar de 
PPR? 

VAN DOORN: Ik heb nooit spijt gehad 
dat ik de KVP heb verlaten. Maar ik heb 
mij gelukkig ook nooit betrapt op een 
soort hoera-stemming als de KVP of later 
het CDA in de narigheid kwam. Wel vind 
ik dat het wel heel wenselijk zou zijn wan
neer het CDA voor links durft te kiezen. 
Op zijn eigen marrier. Een andere keuze 
van het CDA zal naar mijn opvatting 
slecht uitpakken, waarmee ik bedoel dat 
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het CDA dan al vrij snel zal verdwijnen 
of gewoon een conservatieve partij zal 
worden, waarvan althans mij niet duidelijk 
zal zijn waarom zij zich christen-democra
tisch zou mogen noemen of zal mogen 
beweren dat zij op het Evangelie geba
seerd is. 
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door prof. dr. J. J. M. de Valk 

Prof. dr. J. J. M. de Valk (1927) is hoogleraar in de 
sociologie en de sociale filosofie aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam. 

Klimaatverschillen 

Ik interesseer mij niet in de eerste plaats van de praktische politiek, maar veel meer 
voor de gedachten, de concepties die achter het staatkundige bedrijf verscholen 
zijn. De beginselen dus, zoals wij dit vroeger noemden. 

Voor het praktische beleid dat in ons land 
gevoerd wordt, maakt het naar mijn me
ning niet zoveel uit welke van de grote 
partijen de dienst uitmaken. Een Zuid
Amerikaan zou een vergrootglas nodig 
hebben om de verschillen te zien. Maar 
de gedachtenwerelden waaruit dit politiek 
handelen voortkomt zijn toch nogal ver
schillend, en het klimaat dat in de diverse 
partijen heerst, Ioopt eveneens uiteen. En 
dit is het vooral, wat mij interesseert. 
Kort na het bischoppelijke mandement 
van 1954 over 'De katholiek in het open
bare Ieven van deze tijd' ben ik lid van de 
Partij van de Arbeid geworden. Niet om
dat het programma van deze partij mij zo
veel beter leek dan dat van de Katholieke 
Volkspartij (ik heb het een noch het 
ander ooit bestudeerd), maar omdat het 
verband dat toenmaals in katholieke kring 
gelegd werd tussen het behoren bij de 
kerk en het lidmaatschap van de KVP, 
mij onjuist leek. Ik voegde mij daarom bij 
de kleine Katholieke Werkgemeenschap 
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in de PvdA, omdat daar op een onafhan
kelijke en creatieve manier over dit en 
aanverwante vraagstukken werd gediscus
sieerd. Wat ook een rol speelde was dat 
ik enige tijd student-assistent bij prof. 
Banning was geweest, zoals men weet een 
der oprichters en inspirators van de PvdA. 
Wat ik van hem hoorde en las maakte 
veel indruk op mij, ook al sprak hij met 
mij nooit over politiek. Ik houd zijn nage
dachtenis nog altijd in hoge ere. 
Mijn deelneming aan het partijleven heeft 
zich grotendeels in de Katholieke Werk
gemeenschap afgespeeld. Ik trof daar een 
klimaat aan dat mij goed beviel. Het was 
een groep die enigszins in de knel zat 
(sommige leden werd het door hun om
geving moeilijk gemaakt wegens hun par
tijkeuze), maar juist tengevolge daarvan 
ontstond een gevoel van verbondenheid en 
solidariteit onder de leden ervan. Voor 
het overgrote dee! waren het zeer trouwe 
en bewuste katholieken. Het geloof werd 
er zeer serieus genomen. De enkele pries-
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ters die met ons sympathiseerden en die, 
zoals Kreykamp en Jelsma, op de jaarlijk
se conferenties de eucharistieviering ver
zorgden, werden dankbaar begroet. Er 
heerste een menselijke, vriendschappelijke 
sfeer. Er werd ernstig gediscussieerd, 
maar ook veel gelachen. 
In 1957 werd ik gevraagd in de redactie 
van 'De Katholiek in de PvdA', het 
maandblad van de KWG. Ik heb er tot 
aan de opheffing aan meegewerkt, en later 
nog korte tijd aan zijn opvolger, 'Opening 
naar links' geheten. In de redactie maakte 
ik nader kennis met mensen als Ruygers, 
Willems, Tans, AI, Daams, Van Lier, De 
Rijk en Brongersma. De gesprekken die 
wij met elkaar voerden vond ik heel stimu
lerend. Het was een voorrecht om als 
politiek onbetekenende jongeman in dit 
gezelschap te mogen meedoen, en deze 
bedreven (en soms ook gedreven) mann en 
van nabij te leren kennen. 
Wij spraken uiteraard veel over de ver
houding tussen geloof en politiek, en over 
ontwikkelingen in de kerk (waarin ook 
v66r het Tweede V aticaanse Concilie heel 
wat in beweging was). Maar ook over 
ethiek en politiek, bewapening, ontwik
kelingshulp en onderwijs. Wij lazen en 
bespraken Maritain, Dondeyne, Leclercq, 
De Lubac en Congar. Vooral Ruygers 
was zeer belezen en kon met enthousiasme 
over deze auteurs spreken. De beroemde 
vastenbrief van kardinaal Suhard, 'Essor 
ou declin de l'eglise' had grote invloed 
op ons, evenals later de encyclieken 
'Mater et Magistra' en 'Pacem in Terris'. 
Nu ik dit opschrijf lijkt het wel of de 
KWG meer een intellectueel discussiege
zelschap was dan een politiek lichaam. 
Dat was zij eigenlijk ook wel. De werk
gemeenschappen waren immers opgericht 
om de bezinning op de levensbeschouwe
lijke basis van de partij te stimuleren. Er 
bestonden ook een Humanistische en een 
Protestants-Christelijke Werkgemeen
schap, met welke wij soms contact had
den. Ook daar trof je interessante mensen; 
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ik herinner mij Buskes, Schurer, Scheps, 
Franssen, Koopman Sr. en de alomtegen
woordige De Lange, met welke twee 
laatstgenoemden ik sindsdien bevriend 
gebleven ben. 
Van de drie werkgemeenschappen was de 
KWG de meest levendige en actieve, 
waarschijnlijk omdat haar leden zich meer 
dan anderen genoopt zagen om hun partij
keuze tegenover hun geloofsgenoten te 
rechtvaardigen. Ik heb wat mijn geeste
lijke en intellectuele ontwikkeling betreft, 
tamelijk veel aan de KWG te danken. 
Later, toen ik lid van de redactie van 'Te 
Elfder Ure' werd, ontmoette ik ook KVP
leden van formaat, wier inzichten mij 
hebben verrijkt, vaak als aanvulling op 
ik in de KWG had ontdekt. De eerste ken
nismaking met de politiek heb ik echter 
aan dit gezelschap te danken. 
Na een aantal jaren (ik weet niet precies 
wanneer) werden de maandbladen van de 
werkgemeenschappen opgeheven wegens 
geldgebrek. Vervolgens verdwenen ook 
de werkgemeenschappen zelf. Zij hadden 
hun werk gedaan (boosaardigen, die 
meenden dat zij aileen maar waren opge
richt om de doorbraak te bevorderen, zei
den dat hun werk niet was geslaagd). Een 
nieuwe generatie partijleden had weinig 
behoefte aan deze bezinningscentra. De 
sfeer in de partij veranderde. De publika
ties van de Wiardi Beckmanstichting en 
het maandblad 'Socialisme en Democra
tie', die voor mij dikwijls belangwekkende 
gedachtenwisselingen en informatie had
den gebracht, begon ik allengs minder 
interessant te vinden. Nieuw Links kwam 
op. Men begon over polarisatie te praten 
- een ontwikkeling die ik nimmer heb 
toegejuicht omdat in plaats van de ver
wachte verduidelijking die dit zou bren
gen, juist een versluiering van de verhou
dingen door halfblinde partijzucht het ge
volg was. Ik kon het klimaat in de Partij 
van de Arbeid niet meer zo waarderen. 
Wat mij ertoe bracht om het lidmaatschap 
op te zeggen was het introduceren van de 
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meerderheidsstrategie door de PvdA. J a
renlang hadden wij in de KWG geprotes
teerd tegen het optreden van de KVP, die 
bijvoorbeeld in de Limburgse Staten de
zelfde lijn volgde. Nu begon de PvdA, 
waar zij een meerderheid had, zelf deze 
tactiek toe te passen. Ik vind dat ondemo
cratisch en onaanvaardbaar. Toch was dit 
eigenlijk slechts de aanleiding om uit de 
partij te stappen; de werkelijke reden was 
dat ik in dit milieu geen nieuwe gedachten 
meer vond, en dat de menselijke verhou
dingen verschraalden. De aardigheid was 
er voor mij af. 
Wanneer ik de PvdA van thans vergelijk 
r.1et die van de jaren vijftig, dan mis ik de 
tezinning op de fundamentele problemen 
van levensbeschouwing en politick die ik 
vroeger zo kenmerkend voor deze partij 
vond. Een discussie zoals die onlangs in 
de PvdA heeft plaats gehad over de kunst
politiek is een zo bedroevend staal van 
geestelijke en intellectuele armoede, dat 
het maar goed is dat een Banning, een 
Van der Leeuw dit niet meer behoeven 
mee te maken. Er zijn natuurlijk ook nu 
nog wei creatieve geesten in de PvdA; ik 
lees en waardeer ze, maar wie in de partij 
luistert naar hen? Waar geen visie is, ver
wildert het volk, zegt het Boek der Spreu
ken (29:18 in de Petrus Canisius-verta
ling); dat lijkt mij het gevaar waaraan de 
PvdA zich blootstelt. De vergroving en 
banalisering van de omgangsstijl in de 
partij zijn daar symptomen van. Ik ken 
waardevolle en vooraanstaande partij
leden, die daar zeer onder lijden. 
Het is een ernstige vergissing geweest, te 
menen dat men het wei zou kunnen stel
len zonder de bezinningsplaatsen welke 
de werkgemeenschappen waren. Een dui
delijk mens- en maatschappijbeeld ont
breekt; als daar al over gesproken wordt, 
hoor ik meestal slechts gemeenplaatsen. 
Arrogantie moet daarbij het gebrek aan 
gewicht compenseren. De broodnodige 
discussie over de kernproblemen van 
onze samenleving ontbreekt vrijwel ge-
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heel. Om enkele voorbeelden te noemen: 
men wil de ontplooiing en mondigheid 
van de individuele mens bevorderen, en 
tegelijk de verantwoordelijkheid van ieder 
voor het geheel bcnadrukken. Men wil 
steeds meer taken door de overheid (vre
selijke term!) Iaten verrichten, en tegelijk 
de bureaucratisering en centralisering van 
het Ieven tegengaan. l\1en wil steeds meer 
openheid in alle zaken, en tevens de be
scherming van de persoonlijke sfeer. Het 
zijn allemaal lofwaardige strevingen, die 
echter moeilijk met elkaar in overeenstem
ming te brengen zijn. Zonder een goed 
doordacht mensbeeld, gebaseerd op meer 
dan utilistische overwegingen of zoge
naamde vanzelfsprekendheden, komt men 
daar niet uit. Maar daaraan wordt geen 
aandacht besteed, en wanneer er naar de 
uitgangspunten en grondslagen van de 
politick wordt gevraagd, krijg je ondoor
dachte en halfbakken standpunten te ho
ren die met groot aplomb als vanzelfspre
kendheden worden gedebiteerd. 
Ik ben misschien onnodig hard in mijn 
oordeel, maar ik heb dan ook niet de 
pretentie om een objectief oordeel over de 
geestelijke grondslagen van de PvdA te 
geven. Als dat zo was, zou ik heel wat 
meer van het partijleven in al zijn vele 
vormen moeten weten. Ik zou mij dan 
ook bezig moeten houden met de oorza
ken en redenen van de geschetste verande
ringen in de partij. De redactie heeft mij 
echter aileen maar gevraagd waarom ik 
eertijds lid van de PvdA geweest ben en 
nu niet meer, en die vraag probeer ik zo 
eerlijk mogelijk te beantwoorden. Dat 
mijn overwegingen subjectief gekleurd 
zijn, zal de lezer intussen wei zijn opge
vallen, en ook dat ik mij niet in de eerste 
plaats door typisch politieke overwegingen 
laat leiden. Doch zou dit voor vele andere 
mensen niet precies zo gelden? Onze keu
zen in het Ieven worden lang niet uitslui
tend door terzake geldige en strikt ratio
nele motieven be"invloed. 
Over mijn steun aan het CDA kan ik kort 
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zijn. Ik ben nog niet lang lid, namelijk pas 
vanaf het moment waarop het mogelijk 
werd om rechtstreeks lid van het CDA te 
worden, zonder de omweg van de KVP 
of ARP of CHU. Ik heb deze partij voor
namelijk om negatieve redenen gekozen, 
en wei om een tegenwicht te geven tegen 
een (toen nog) steeds groeiende PvdA, 
waarvan de mentaliteit mij steeds minder 
beviel. Concreet gezegd: ik wil niet graag 
bestuurd worden door het soort mensen 
dat door de PvdA naar voren wordt ge
schoven. De VVD komt voor mij niet in 
aanmerking, omdat ik meen dat het se
rieuze, waardevolle liberalisme in die par
tij al evenzeer in de verdrukking is ge
raakt als het ware socialisme in de PvdA. 
Wat het CDA betreft, gelden al deze be
zwaren in mindere mate. Er wordt in ieder 
geval nog aandacht geschonken aan de 
levensbeschouwelijke basis van de poli
tiek. De band die men legt tussen geloof 
en politiek is voor mij veel aanvaardbaar
der dan hetgeen men dienaangaande vroe
ger in KVP-kringen kon vememen. Als 
ik het goed begrepen heb is de gedachten
gang deze, dat het niet mogelijk is om 
politieke standpunten rechtstreeks uit het 
Evangelie af te leiden, maar dat een partij 
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op christelijke grondslag wei de plicht 
heeft om haar standpunten en beleid 
voortdurend onder de kritiek van dit 
Evangelie te plaatsen. Dat is precies het 
standpunt dat wij in de KWG ook inna
men. 
Wat hiervan in de praktijk terecht komt 
kan ik niet goed beoordelen. Daarvoor 
ken ik het CDA nog te weinig. Het ont
breekt mij aan tijd om aan het partijleven 
deel te nemen; ik heb er eerlijk gezegd 
ook weinig zin in. Wanneer ik de uitspra
ken van sommige prominente CDA-politi
ci lees, knijp ik soms mijn tenen bijeen; 
maar anderen lijken mij oprecht en be
trouwbaar, en waar mogelijk breng ik dit 
oordeel tot uiting door het uitbrengen van 
een voorkeurstem. Over het geheel ge
nomen lijkt mij het menselijk klimaat in 
het CDA beter dan dat in de andere grote 
partijen. Ook daarom ben ik lid gewor
den. Maar daarmede is dan ook de grens 
bereikt van mijn magere deelneming aan 
het politieke Ieven. 
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door dr. M. van Hulten 

dr. M. van Hulten is 'senior-advisor to the Admini
strator UNDP', wat inhoudt dat hij op verschillende 
wijzen assisteert in problemen op het terrein van ont
wikkeling in de Derde W ereld. 

De last van de christen-democratie 

De christen-democratie draagt een zware last mee. De last van een Duarte in 
El Salvador, van christen-falangisten in Libanon en van christen-broeders-strijders 
van rooms-katholieke en protestantse komaf in Noord-Ierland. 

Het CDA in Nederland kan terecht zeg
gen dat het met al die christelijke partij
formaties niet meer dan het etiket gemeen 
heeft. Maar gaat dat ook dichter bij huis 
op voor de Europese samenwerking met 
een CSU van Strauss in Beieren en met de 
schandalenrijke Democrazia Cristiana in 
Ita Iii:!? 
Je toch op de naam van Christen-Demo
craten blijven verenigen in een politieke 
partij getuigt van lef hebben. Ik heb dat 
lef niet meer, met name omdat ik vind 
dat het woord 'christen' niet be last mag 
worden op de wijze waarop dat nu ge
beurt. 

Op verzoek van de redactie schrijf ik - als 
iemand die een van de confessionele par
tijen verlaten heeft (de KVP in 1968)
over confessionele partijvorming en over 
mijn motieven om van partij te verande
ren. Het tweede ligt daarbij duidelijk in 
het verlengde van het eerste. Waarbij nog 
komt dat ik inmiddels ook de PPR de 
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rug heb toegekeerd (dec. 1981) en met een 
toenemend aantal andere politiek ge1nte
resseerden en voorheen politiek actieven 
de partijloosheid gekozen heb, zonder de 
geringste neiging te vertonen terug te 
keren naar het eerste honk. En ook dat 
hangt dan weer samen met mijn gedachten 
over confessionele partijvorming. 

CDA- een realiteit 
De gemakkelijkste manier om het CDA 
als politiek verschijnsel te benaderen is 
de constatering dat die partij er is, een 
derde deel van de kiezers weet te boeien 
en daarmee een belangrijke factor is in de 
politieke besluitvorming in Nederland. 
Dat het kiezerscorps van het CDA ver
grijst, dat ook het CDA bij de jongste 
Statenverkiezing zo'n 350.000 kiezers ver
loor (vergeleken met en de Kamerverkie
zingen 1981 en de Statenverkiezingen 
1978) en dat het kennelijk ook niet in 
staat is de een-derde niet-stemmers aan te 
trekken, zijn niet onbelangrijke terzijdes, 
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maar poetsen de realiteit van het CDA als 
motief voor zijn voortbestaan niet weg. 
Maar nogmaals, dit is de gemakkelijkste 
benadering van de grondslag van het 
CDA. Die kiest ook het CDA niet. 

CDA- een partij van gedoopten 
Een tweede benadering is formeel onjuist 
maar - naar ik op goede gronden ver
moed - materieel een feit. Confessionele 
partijvorming verenigt confessionele men
sen, gedoopten. Kijkt daarmee als het 
ware achterom naar het verleden van zijn 
aanhangers. Formeel staat het CDA wel
iswaar open voor iedere Nederlandse 
staatsburger, feitelijk zijn mensen zonder 
kerkelijke achtergrond er geen lid van. 
Onder de prominenten weet ik er althans 
geeneen en ik denk dat het partijbureau 
grote moeite zou hebben om uit het !eden
hestand aan te tonen dat het CDA ook 
maar enigszins de samenstelling van de 
Nederlandse bevolking weerspiegelt voor 
wat betreft haar levensbeschouwelijke 
achtergrond. (Voor de slechte lezer voeg 
ik toe dat ik niet denk dat het CDA ker
kelijke en kerkse mensen verenigt. Ik 
schreef aileen over hun herkomst. Even
min stel ik dat alle gedoopten politiek 
confessioneel georganiseerd zijn. Zelfs 
zeer velen niet, die kiezen op politieke 
gronden voor andere partijen.) 

Ik denk dat deze 'blikrichting' van zeer 
veel betekenis is voor het CDA. Politiek 
immers is steeds opnieuw kiezen. Het 
maken van keuzes heeft uiteraard te rna
ken met iemands herkomst. De waarden 
en normen van waaruit men kiest zijn dik
wijls door de herkomst bepaald. Maar 
kiezen heeft ook of zelfs bij uitstek zeer 
veel te maken met de toekomst. Welk 
schijnsel aan de horizon zou men als vol 
Iicht willen zien? Welke toekomstver
wachting wil men bewaarheid zien? Dat 
heeft weinig met de kerkelijke herkomst 
te maken en zeer veel met de situatie 
waarin men maatschappelijk verkeert en 
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met het oog dat men heeft voor de vele 
onrechtvaardigheden in onze maatschap
pij. Gaat het voor die toekomst meer om 
het 'halen, hebben en houden' en het in
dividuele eigenbelang ( conservatief) of 
staat het 'eerlijk delen van werk, inkomen, 
macht' en de onderlinge solidariteit bin
nen onze eigen maatschappij en met de 
rest van de wereld (progressief) meer 
voorop? 
Naar mijn mening is dat verschil in toe
komstgerichte mentaliteit belangrijker als 
grondslag voor partijpolitieke scheidslij
nen dan het al of niet een kerkelijk ver
leden hebben. 
De confessionele partijvorming nu houdt 
mensen bijeen (gedoopten) die in hun po
litiek-programmatische gerichtheid (pro
gressieven en conservatieven) niet bijeen 
horen. 
Dit bijeenhouden kan positief bezien wor
den. Dat deed o.a. Schmelzer reeds in een 
ver verleden (De Tijd, 22 juli 1967) toen 
de KVP opriep zich te bezinnen 'hoe we 
het beste die krachten kunnen bundelen 
die wezenlijk bijeen horen, nl. de christe
lijk gei:nspireerde krachten die bereid zijn 
een echte volkspartij te zijn, die over alle 
mogelijke grenzen heen, werkelijk burgers 
uit alle lagen en groepen van de bevolking 
kan aanspreken'. 
Toen al was duidelijk - en werd door 
Schmelzer ook duidelijk gezegd - dat de 
'behouders' en de 'veranderaars' christe
lijk gei:nspireerd de tussen hen bestaande 
politieke verschillen te boven moesten ko
men en bijeen moesten blijven. Dat staat 
ook nu nog in de 'Toelichting op het pro
gram van uitgangspunten' (1981): 'Daar
om brengt het CDA in zijn naam en 
grondslag tot uitdrukking dat het mensen 
wil verenigen die willen luisteren naar de 
oproep vanuit de Heilige Schrift voor het 
politieke leven ... ' 
Zij die niet willen luisteren naar deze op
roep vanuit de Heilige Schrift worden niet 
geweerd. Het CDA zegt uitdrukkelijk dat 
het 'zich richt zonder onderscheid tot de 

CH 

gel 
ee1 
pu 
ge1 
gel 
VOl 

CI 
de 
te~ 

tiel 
pu 
gri 
ser 
ZlC 

da 
ge1 
ve 
In 
en 

CI 
M 
tij' 
on 
he 
nr 
C< 
bu 
Di 
In 

sa 
tie 
sp 
ee 
CJ 
gr, 
CJ 
rel 
bil 
Stl 

sit 
he 
ne 
ve 
ne 
Bi 
ve 
kc 

Cl-



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

gehele Nederlandse bevolking'. Echter het 
eerste punt in zijn 'Program van Uitgangs
punten': 'Het CDA aanvaardt het Bijbels 
getuigenis van Gods beloften, daden en 
geboden als van beslissende betekenis 
voor mens, maatschappij en overheid. Het 
CDA richt zich naar dat getuigenis met 
de intentie steeds te zoeken naar de be
tekenis van het Evangelie voor het poli
tieke handelen' (cursivering vH), dit eerste 
punt nu kan bij mij niet het gevoel en be
grip wegnemen dat toch aileen maar men
sen met een confessionele achtergrond 
zich bij het CDA thuis zuilen voelen en 
dat die confessionele achtergrond vervol
gens gebruikt wordt om politiek relevante 
verschillen tussen mensen weg te poetsen. 
In wezen is er tussen Schmelzer in 1967 
en het CDA in 1981 niets veranderd. 

CDA - machtsfactor in bet midden 
Maar niet aileen houdt confessionele par
tijvorming ten onrechte mensen bijeen die 
onderling programmatisch verschillen, 
het belemmert ook de politieke hergroepe
ring van conservatieven en progressieven. 
Conservatieven bevinden zich binnen en 
buiten het CDA. Progressieven evenzeer. 
Die conservatieven ontmoeten elkaar pas 
in de praktische politiek als hun partijen 
samen gaan in een centrum-rechtse coali
tie. De progressieven vormen hiervan het 
spiegelbeeld, die ontmoeten elkaar pas in 
een centrum-linkse coalitie. Voor het 
CDA als machtsfactor is dit van uitermate 
groat belang. Hierdoor immers kan het 
CDA 'zonder te buigen naar links of naar 
rechts' steeds meeregeren in welke com
binatie dan ook. Wat mij tegen de borst 
stuit is dat om deze politieke machtspo
sitie te kunnen bezetten zo ongegeneerd 
het woord 'christen' wordt ingezet. (Het is 
neem ik aan duidelijk dat het door Wiegel 
veelvuldig gepropageerde 'nationale kabi
net' voor het CDA rampzalig zou zijn. 
Binnen dat kabinet zouden conservatie
ven en progressieven tot hergroepering 
komen en het CDA overbodig maken.) 
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Iedere partij die beoogt het midden van 
het politieke veld te bezetten weet daar
mee automatisch deel te krijgen aan de 
machtsvorming. Deze paging kan geba
seerd zijn op pragmatisme en op het bie
den van redelijke alternatieven. Het CDA 
baseert het op 'christen' zijn van zijn aan
hangers. Ook al heb ik niet erg veel poli
tiek vertrouwen in de door D'66 aange
dragen beleidskeuzen, toch moet die par
tij in tegenstelling tot het CDA nagegeven 
worden dat haar aanwezigheid in het poli
tieke midden tenminste op politieke gran
den wordt waargemaakt. Het CDA-fun
dament is in wezen a-politiek want kerke
lijk, hetgeen zich manifesteert in het op
nemen in zijn naam van het woord 'chris
ten'. 
Het CDA schiep daarmee oak zelf de 
noodzaak voor het ontstaan van een niet
confessionele middenpartij, D'66. Niet
confessionelen maar in aile opzichten po
litiek gematigden konden in Nederland 
nergens terecht. Zij moesten wei uitwijken 
naar de linkse PvdA of de rechtse VVD 
als ze er geen zin in hadden vanwege hun 
centrumpositie in de Nederlandse politiek 
dan maar op een confessionele partij als 
het CDA te stemmen. D'66 heeft dat 
dilemma opgelost. 

Een christen-democratisch of een midden
partij program? 
In het slotwoord van het 'Program van 
Uitgangspunten van het Christen Demo
cratisch Appel' wordt nog eens gezegd dat 
het program 'een antwoord wil geven op 
de oproep vanuit het Evangelie voor het 
~olitiek handelen'. Daarom wil het CDA 
zich inzetten 'voor een (wereld)samenle
ving die herkenbaar is aan een orientatie 
op gerechtigheid, op gespreide verant
woordelijkheid, op solidariteit en op rent
meesterschap'. 
Toen ik zover was had ik 20 pagina's 
program ingedeeld volgens deze vier 
hoofdthema's gelezen. En mij verbaasd. 
En toen het slotwoord dit nog weer eens 
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zo uitdrukkelijk zei, mij afgevraagd: 
Waarom moet dit program zo uitdrukke
lijk vanuit het Evangelie gelegitimeerd 
worden? Waarom moet deze partij zona
drukkelijk in haar naam het woord 
'christen' opnemen? Hadden anderen, 
evenzo praktisch denkende politici (het 
program spreekt ook van 'een begaanbare 
weg' )zonder al te veel politiek-theoreti
sche bagage van socialistische of liberale 
snit, niet net zo een program kunnen 
schrijven zonder gebruik van woorden als 
Bijbel, Evangelie, God en chri~ten? Met 
andere woorden: is het program afgezien 
van deze woorden iets anders dan het re
delijk alternatief van D'66? En is dan het 
gebruik van het woord 'christen' in de 
naam aileen een lokmiddel om kiezers te 
behouden en te krijgen die dit woord ver
trouwd en vertrouwenwekkend in de oren 
klinkt? Kart en duidelijk: een reclame
middel? 
Laten we om op deze vraag een antwoord 
te vinden er het program zelf eens op na 
I open. 

In hoofdstuk II waar de 'sleutelkwesties 
voor de jaren tachtig' worden opgesomd, 
komt geen van deze confessionele begrip
pen voor. 
In de hoofdstukken III t/m VI waarin 
achtereenvolgens de Gerechtigheid, Ge
spreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit 
en Rentmeesterschap aan de orde komen, 
lezen we weliswaar uitdrukkingen als 'wij 
beschouwen het Ieven als een gave van 
God' (p. 17), 'mensen zijn geschapen naar 
het beeld van God' (p. 21), 'de mens 
is ... Gods medearbeider in Zijn Schep
ping' (p. 22), 'de schepping is ons men
sen in beheer gegeven ... zo ... dat God 
zelf, toen hij er naar keek, zeggen kon dat 
het goed was' (p. 31), maar we kunnen 
die uitdrukkingen of zinswendingen moei
lijk als politieke uitspraken zien (het CDA 
overigens vermoedelijk ook niet). Ze zijn 
in elk geval in hun context politiek ook 
niet nodig. 
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Slechts tweemaal, in tegensteiling tot de 
reeds gegeven vier citaten, kan ik een 
diepere zin verstaan, namelijk daar waar 
de overheid gekarakteriseerd wordt als 
'dienaresse Gods, dat wil zeggen dienares
se van de bedoelingen van God met deze 
wereld ... ' (p. 16). Een opvatting over de 
staatsmacht die niet-CDA'ers in de regel 
niet zuilen kunnen onderschrijven. 
De tweede maal frappeert de vraag (p. 
20): 'Hoe is het metterdaad inzetten van 
deze wapens (bedoeld zijn massale vernie
tigingswapens, vH) te verenigen met het 
gestalte geven aan de boodschap van het 
Evangelie in een wereld van recht, ver
draagzaamheid en vrede?' J e denkt dan: 
nu komt de beslissende keus, nu zal blij
ken dat de radicaliteit van het Evangelie 
tach tenminste een keer toeslaat in dit 
program en dat niet voor niets deze partij 
het begrip 'christen' in haar naam mee
voert en in groat godsvertrouwen iets 
godsonmogelijks zal afwijzen. Maar nee, 
zij het pas na wat tussenoverwegingen 
waaraan niets menselijks vreemd is, komt 
tach oak hier aileen een redenering op 
tafel die oak anderen, zonder beroep op 
het Evangelie, hadden kunnen neerschrij
ven. Zegt het CDA uiteindelijk: wij zuilen 
een effectieve en geloofwaardige defensie 
moeten organiseren (p. 21), de VVD heeft 
het in haar program 1981-85 ook over 
'een geloofwaardige defensie' (p. 47), 
waarbij dan geloof in beide programma's 
niets met het christelijke geloof heeft te 
maken. 
Bij een derde 'confessionele' opmerking 
heb ik wat getwijfeld. In de paragraaf 
'Vorming tot verantwoordelijkheid' is 
sprake van de bijbelse opdracht tot het 
dragen van verantwoordelijkheid en wordt 
vervolgens gesteld dat het onderwijs het 
niet kan steilen zonder een levensbeschou
welijk fundament. Maar dit is zo alge
meen aangegeven dat het eigenlijk toch 
niet meer gezien kan worden in het kader 
van de 'confessionele begrippen'. 
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Daarmee hebben we dan alles gehad. 
Waarlijk geen overmatig beroep op het 
confessionalisme als dat tot welgeteld ze
ven zinsneden beperkt blijft. Versta mij 
goed: ik waardeer dit zeer, maar meen 
daarom des te meer gerechtigd te zijn 
negatief te antwoorden op de eerder door 
mij gestelde vragen. Het program wordt 
niet vanuit het Evangelie gelegitimeerd, 
het is niet meer dan een keurig midden
partij program en naar mijn smaak recht
vaardigt het program dan ook niet het ge
bruik van het woord 'christen' in de naam 
van de partij. Dat woord heeft inderdaad 
geen andere functie meer dan kiezers vast 
te houden of aan te trekken die anders 
hun politiek gerichte voorkeur wellicht in 
conservatieve of progressieve richting 
zouden waar maken door op zo'n partij 
te stemmen, maar die nu op dit hun ver
trouwde etiket afgaan. 

Uit het voorgaande zal duidelijk gewor
den zijn wat althans enkele van de motie
ven waren om de KVP te verlaten. 

1. Het is onjuist om je als partij of om 
je politiek beleid af te dekken met woor
den als christen of christelijk. Geen partij 
en geen beleid kan aan de hoge eisen die 
deze woorden stellen voldoen. 

2. Het is onjuist om het christendom te 
gebruiken om mensen bijeen te houden 
die het onderling politiek oneens zijn en 
ze een symbiose te Iaten aangaan op deze 
niet-politieke noemer van hun christen
zijn. 

3. Het is even onjuist om mensen uiteen 
te houden met behulp van het christen
dom die het politiek wei met elkaar eens 
zijn, en daarmee een politieke hergroepe
ring in progressieve en conservatieve zin 
tegen te houden. 

Toen Jacques Aarden op 29 februari 1968 
de KVP-fractie verliet zei hij terecht tot 
zijn mede-kamerleden: 'Er zou mij iets 
aan gelegen zijn, als wij het woord 'chris-
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telijk' als onderscheidend in de politiek 
eens minder gingen gebruiken. Het wordt 
kwetsend, als wij Christus en christelijk te 
pas en te onpas met politiek en praktisch 
politieke zaken in verband brengen ... 
Als ik dat woord gebruik, dan betekent 
het dat ... de christelijke inspiratie een 
onmisbare bron is van politiek denken en 
handelen, maar niet een beginsel, waar
mede organisaties zijn bepaald, waarmede 
een fractie is bepaald, waarmede politieke 
gelijkgezindheid is bepaald'. 
Met die woorden was ik het toen - en 
ben ik het nu nog - geheel eens. 

Progressieve en confessionele concentratie 
De confessionele partijen slaagden sinds 
het midden der zestiger jaren in een sa
menbundeling van hun krachten, waar de 
progressieven - ondanks een voorsprong 
rond 1970 - het lieten afweten. Ik denk 
dat deze tegengestelde ontwikkeling voor 
de Nederlandse politiek van zeer veel be
tekenis is geweest. Na 1975 zou het poli
tieke strijdtoneel er geheel anders hebben 
uitgezien als PvdA, PPR en D'66 wei een 
nieuwe PVP of P AK (Progressieve V olks 
Partij of Progressief Akkoord) gevormd 
zouden hebben die er wel in geslaagd was 
de progressief gerichte centrumkiezers aan 
te trekken. Dat dit niet gebeurde is een 
strategische fout van historische betekenis. 
Het 'samen uit, samen thuis' van Schmel
zer, Biesheuvel en Mellema groeide lang
zaam maar zeker verder naar het CDA 
van nu. Dat deze groei kon slagen is zeker 
mede te danken (of te wijten zullen an
deren zeggen) aan het uittreden van een 
groot deel van de Christen-Radicalen. 
Vooral de ARP, maar ook de KVP ver
vlakte er dusdanig door dat versmelting 
van de drie grote confessionele partijen 
mogelijk werd. Te meer omdat in de jaren 
na het uittreden van de eerste golf van 
christen-radicalen die de PPR stichtten er 
voortdurend kleinere erupties plaats von
den die EPV' ers, NBBA' ers en mensen 
als Bas de Gaay Fortman, Boersma, 
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Goudzwaard en anderen deden vertrek
ken. 

Het kabinet-Den Uyl, waar de CHU niet 
in vertegenwoordigd was, vormde geen 
beletsel voor het samensmelten van de 
drie grote confessionele partijen tot een 
CDA. De AR-radicalen die in 1968 niet 
mee wilden vertrekken naar de PPR 
slaagden er evenmin in hun partij als 
'Evangelisch-radicaal' buiten de kleurloze 
smeltkroes te houden. (Ik zou bet oven
gens zeer betreurd hebben als naast elkaar 
een progressieve en een conservatieve con
fessionele partij ontstaan zouden zijn. 
Kiezers zou zo'n progressieve confessio
nele partij wei halen, maar bet misbruik 
van bet woord 'christen' in de politick zou 
nog schrijnender gebleken zijn.) 
De progressieve partijen, met name PvdA, 
PPR en D'66 (en bier en daar de PSP) 
gingen in de eerste helft der jaren zeven
tig in vele steden (Utrecht, Hilversum, 
Eindhoven, Lelystad, enz.) en in enkele 
provincies (zonder D'66) een of meerma
len samen de verkiezingen in als Progres
sief Akkoord. Die ontwikkeling zette 
helaas niet door. D'66 wilde wei, maar 
stelde op dat moment electoraal niet veel 
meer voor, de PPR verkoos de zelfstan
digheid na bet grote verkiezingssucces van 
1972 (7 kamerzetels) en de gedachten
spinsels van De Gaay Fortman jr. dat de 
PPR op weg was 'de vierde stroming' in 
de Nederlandse politick te worden. De 
PvdA stemde tenslotte ook het opgaan in 
een progressieve volkspartij af, een afwij
zing waaraan de opkomst van Nieuw 
Links en de groei in de richting van een 
actiepartij naar mijn mening debet zijn. 
De PPR trok steeds meer weg naar links 
als concurrent van de linkervleugel van 
de PvdA en is nu al zover dat ze terecht 
dikwijls in een adem genoemd wordt als 
'klein links' samen met CPN en PSP. Toe
nemend wantrouwen binnen de PPR ten 
aanzien van de mogelijkheid van functio
neren van de parlementaire democratic, 
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verwijdert de PPR meer en meer van de 
bestuursrealiteit. 
Helaas koerst de PvdA dezelfde kant op. 
Redding lijkt nog mogelijk nu de partij 
in twee verkiezingen binnen een jaar zo is 
afgestraft door de kiezers dat herbezin
ning wel moet volgen. D'66 herbevestigt 
bij herhaling dat het 'op links' wil spelen 
in de politick. Voor vel en ontbreekt echter 
in die partij te vee! de emotie. De zorg 
voor de zwaksten in de samenleving is er 
duidelijk aanwezig, evenals de bereidheid 
zich daarvoor in te zetten, maar die men
taliteit wordt dermate 'onderkoeld' ge
bracht dat velen er nauwelijks in kunnen 
geloven en in elk geval niet het gevoel 
hebben erin te kunnen Ieven. 

Quo Vadis? 
Waarom haal ik heel deze geschiedenis op 
en schets ik zeer in het kort dit beeld? 
Omdat ik zelf als partijloze niet weet 
waarheen te gaan en om mij been zie dat 
er velen zijn die net als ik actief zijn ge
weest 'in de politick', die zich graag weer 
in zouden zetten maar geen adres weten 
waar zich aan te melden. 
Klein-links (CPN, PPR, PSP) en klein
rechts (GPV, RPF, SGP) staan te ver van 
ons vandaan. De VVD is te veel de 'halen, 
hebben, houden'-partij. Het CDA hebben 
de meesten van ons onlangs verlaten, som
migen vanwege het onterechte beroep op 
de confessionaliteit en de tevredenheid 
- in elk geval aan de top - met de nabij
heid van de VVD, anderen omdat het 
CDA de radicaliteit van het Evangelie 
onvoldoende waar maakt in zijn program 
en beleid. V oor beide typen uittreders 
biedt het CDA nog steeds geen toekomst. 
D'66 mist de sociale bewogenheid en de 
PvdA-organisatie is te ver van de brede 
werkende massa af komen te staan en is 
voor nieuwkomers in de regel een zeer 
ongastvrij huis. 
De karakteriseringen klinken sommigen 
allicht te clichematig in de oren. Toch 
denk ik dat dit ongeveer de beeldvorming 
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van deze partijen is die het groeiende aan
tal mensen dat hun politieke partij veda
ten heeft, ervan weerhoudt bij een andere 
partij in te trekken. 

Duidelijk is dat alleen maar Iaten samen
gaan van de 'linkse' partijen (0'66, PvdA, 
PPR, PSP, CPN) niet tot een progressieve 
meerderheid zal leiden. Het kan hoog
stens - als alle 5 dat a! zouden willen -
een zelfversterking via 'sluiten van de 
rijen' opleveren. Progressieve politiek die 
werkelijk de uitdagingen van onze tijd 
tegemoet treedt met nieuwe antwoorden 
en niet alleen marginaal met banenplan
nen en begrotingsinkrimpingen en pro
centen-geknabbel aan lonen en uitkerin
gen, kan er aileen komen als de linkse 
partijen open staan naar het centrum. 
Daar de kiezers halen die ze nodig hebben 
om aan een meerderheid voor progressief 
beleid te komen. Maar om die te halen 
moeten die kiezers we! aangesproken wor
den op hun wensen en hun ideeen over 
onze gemeenschappelijke toekomst. 
Open gooien dus van het 'linkse kamp' 
en onverschilligen, weifelaars, centrum
kiezers en a! diegenen die inzien dat tra
ditioneel beleid ons alleen maar verder in 
de put helpt, naar een nieuwe progressieve 
partijvorm toetrekken door taboe-door
brekend programmatisch te gaan werken 
aan de ramp die zich aan onze wereld 
dreigt te voltrekken en waarop de tradi-
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tionele politieke antwoorden geen vat 
meer blijken te hebben. Ik doe! dan niet 
in de eerste plaats op de mogelijke ramp 
van 'de born' en de militarisering van onze 
maatschappij in en buiten Nederland, 
waar steeds naar gekeken wordt als meest 
bedreigend. Maar veeleer doel ik op de 
'vooruitgang' die wij over ons afriepen 
door het inrichten van een economie ge
baseerd op individuele maximalisering 
van winst, arbeidsverdeling, automatise
ring, mechanisering, motorisering, schaal
vergroting en commercialisering. De 
groeiende armoede hier bij ons, maar 
meer nog in de rest van de wereld is er 
niet bij toeval. Zij is opgeroepen door on
ze zogenaamde vooruitgang. Een ontwik
keling waaraan steeds meer mensen, hoe 
ongearticuleerd ook, beseffen geen dee! 
meer te willen hebben. 
Hoe en wanneer nieuwe partijvormen tot 
stand zullen komen en wie daarin zullen 
participeren ligt nog in de schoot der 
goden verborgen. Oat de centrale gedach
te in zo'n nieuwe ontwikkeling de 'solida
riteit' zal zijn, zowel nationaal en interna
tionaal als lokaal en in allerlei mini
groepen, lijkt mij zeer waarschijnlijk. Een 
'Solidariteitspartij' dus? 
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Deze bijdrage is geschreven door prof. dr. D. Th. 
Kuiper, hoogleraar sociologie aan de Vrije Universi
teit en lid van het dagelijks bestuur van het CDA. 
De bijdrage is een bewerking van een lezing voor de 
Afdeling Nieuwste Geschiedenis van de R.U. te 
Utrecht. Deze lezing vond op 9 februari 1982 plaats 
als onderdeel van een reeks voordrachten over de 
na-oorlogse geschiedenis van de ARP. * 

Tussen identiteit en fusie 

Schets van enkele ontwikkelingen in de 'radicale generatie' binnen de ARP in de 
periode 1957-1971 

Inleiding 
De geschiedschrijver van de ARP zal bij 
de studie van de periode 1967-1971 zeer 
regelmatig stuiten op een stroming, die 
veelal met het epitheton 'radicaal' wordt 
aangeduid. Deze 'radicale' generatie in de 
antirevolutionaire politiek kwam in 1967 
niet uit de Iucht vallen: zij had een voor
geschiedenis die terugreikt tot het einde 
van de vijftiger jaren. En zij is evenmin 
na 1971 spoorloos verdwenen: een aantal 
hunner bekleedt aan het begin der tachti
ger jaren CDA-posities in partijbestuur, 
parlement en kabinet. In dit verhaal tracht 
ik enkele vragen te beantwoorden over de 
ontwikkeling van deze stroming. 
In het bovenstaande ligt de hoofdindeling 
van een verhaal over deze stroming reeds 
besloten: 
- De periode tot 1967: vanaf 1963 gingen 
allerlei individuen en groepen uit de tus
sen 1930 en 1945 geboren generatie zich 
herkennen in de herorientatie van een deel 
van de Ieiding van de ARP. Binnen deze 
generatie waren tenminste een drietal 
groepen van verschillende oorsprong te 

onderscheiden, al raakten die na 1965 wel 
door personele unies verbonden. Achter
eenvolgens zijn dat: 
• een groep personen, die tussen 1952 en 
1965 aan de VU studeerden en/of daar 
na 1963 als medewerker aan verbonden 
raakte, 
• een aantal leidende figuren uit de 
ARJOS, 
• een aantal jongere actieve leden van de 
kamercentrale Amsterdam. 
- De periode 1967-1971: in 1967 werd 
tengevolge van een initiatief vanuit deze 
generatie met leeftijdgenoten uit de KVP 
en CHU de christen-radicale beweging ge
vormd, die al spoedig in een zekere span
ningsrelatie kwam te verkeren met de 
christen-democratische samenwerking die 
door de toppen van deze drie partijen in 
de 'Groep van Achttien' was geentameerd. 
Nadat in 1968 ten gevolge van een con
flict tussen top en radicalen in de KVP de 
meerderheid van de laatsten uittrad en de 
PPR vormde, besloten de radicalen in de 
ARP zich te blijven richten op de verdere 
ontwikkeling van de ARP. Toen de ARP 

* In de rubriek Documentatie worden notities, redevoeringen, brieven etc. over een voor de 
christen-democratic relevant thema opgenomen, die naar het oordeel van de redactie daarvoor 
in aanmcrking komen en die niet elders reeds in CDA-verband wcrden gepubliceerd. 
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zich vanaf 1970 steeds duidelijker richtte 
op verdere christen-democratische samen
werking, leidde dit tot een conflict in de 
gelederen der AR-radicalen, van wie een 
meerderheid trouw wilde blijven aan de 
ARP en zich conformeerde aan de gena
men besluiten. 
- De periode vanaf 1971: hoe verging het 
- na de opheffing van de groep AR-radi-
calen in 1970 - de !eden van deze gene
ratie verder in het kader van het dilemma 
tussen christen-radicaliteit en christen
democratische samenwerking? Deze pe
riode komt in dit artikel slechts kort ter 
sprake. 

De hier gekozen aanpak kenmerkt zich 
door twee beperkingen. In de eerste plaats 
van het onderwerp. De nadruk wordt ge
legd op de ontwikkelingsgang van de radi
cale generatie in de A RP tot 1971. On
derwerpen als: de ontwikkeling van de 
ARP na 1945, van het totale proces van 
partijvemieuwing in de periode 1965-
1975, van de PPR sinds 1968 en van de 
christen-democratische samenwerking 
sinds 1971, komen slechts aan de orde 
voorzover ze onmisbaar zijn voor een be
grip van deze ontwikkelingsgang. In de 
tweede plaats van de schrijver. Men zij 
gewaarschuwd, dat ik zelf in de gehele 
besproken periode een rol heb gespeeld, 
zodat het nu volgende ook te verstaan is 
als een verslag van een observerend parti
cipant dan wei van een participerend 
observant. Uiteraard is gestreefd naar een 
goede weergave van verschillende stand
punten, maar een zekere betrokkenheid 
kan niet ontkend worden. Voorts wordt 
het verhaal grotendeels verteld vanuit het 
perspectief van een der drie groepen die 
hierv66r binnen de radicale generatie in 
de ARP werden onderscheiden, en wei de 
groep die haar bakermat aan de VU vond. 
Dat zal geleid hebben tot een zekere on
derbelichting van de beide andere groepen. 
Het voorgaande brengt met zich mee dat 
hier slechts een schets van de contouren 
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van enkele ontwikkelingen binnen de radi
cale generatie in de ARP wordt gegeven. 
De nadruk valt op de aard van de groeps
vorming en het verband tussen gebeurte
nissen, niet op de inhoudelijke standpun
ten, en nog minder op een analyse en 
evaluatie van het gehele proces. 

Onder VU-studenten (1957-1963) 
Velen die in de periode 1957-1963 actief 
waren in het Studentencorps aan de VU 
zullen zich deze tijd herinneren als een 
mengeling van traditionele studenten
mores en beginnend maatschappelijk en
gagement, twee stromen die toen nog ge
doseerd en gecombineerd konden worden 
en pas na de opkomst van de Studenten 
Vakbeweging (SVB) in de periode 1963-
1970 in verschillende institutionele bed
dingen zouden vloeien. Deze combinatie 
kan mogelijk verklaard worden vanuit de 
levensbeschouwelijke achtergrond van de 
VU, die ook haar echo in het corps had. 

Hoe dat zij: in de loop van deze jaren 
kristalliseerden zich rondom bepaalde 
person en en/ of issues enkele studie- en 
actiegroepen uit, die ook na het afstude
ren gezamenlijke doelen en idealen bleven 
nastreven. 

Een voorbeeld daarvan was de zgn. Essai
groep rond S. J. Koster, die zich uit ver
ontrusting over de wijze waarop reforma
torische christenen werden voorgelicht 
over de politieke en sociale wereldproble
men bezig hield met vraagstukken als het 
communisme, de ontwikkelingslanden en 
de secularisatie. De aanleiding tot het ont
staan van deze groep lag in het optreden 
van de zendingsman Verkuyl over het 
Nieuw-Guinea-vraagstuk op een Corps
vergadering tijdens het rectoraat van Kos
ter. Een van de weinige gelegenheden 
waar Verkuyl kon spreken sinds a.r. frac
tieleider Bruins Slot in zijn blad Trouw 
het parool had uitgegeven dat dit onder
werp 'Niet ter discussie' stond. De meeste 
!eden van deze groep orienteerden zich op 
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den duur niet op de ARP.l 

Een groep uit een iets jongere generatie 
verzamelde zich rond een volgende rector 
corporis, J. N. Scholten, en orienteerde 
zich meer op de ARP. Scholten richtte het 
Politiek Corpsgezelschap op, dat in de 
stijlvolle senaatszaal in de Lutherse Kerk 
aan het Spui vergaderde, discussieerde 
met landelijke politici en landelijke con
gressen organiseerde. Teneinde de politiek 
aan het werk te zien werden antirevolu
tionaire partijconventen bezocht. Zo werd 
persoonlijk kennis gemaakt met politici 
als Berghuis, Bruins Slot en Smallen
broek. Dezen gaven, nadat Schouten in de 
jaren 1956-1958 was teruggetreden, in de 
periode 1961-1965 de stoot tot een her
orientatie van de ARP. Kenmerkend voor 
partijvoorzitter Berghuis (1956-1968) 
waren de uitspraken dat de ARP van oor
sprong 'in het kerkelijke oecumenisch, in 
het politieke mondiaal en in het sociale 
radicaal' was en dat de partij 'door de 
bocht' moest. Hij werkte inzake de omme
zwaai inzake Nieuw-Guinea nauw samen 
met fractieleider Bruins Slot (1959-1963), 
die na zijn aftreden via zijn hoofdartike
len in Trouw de jongeren inspireerde, en 
in zijn boekje 'Kleine partij in een grote 
wereld' afscheid nam van de antithese
politiek en de contouren van een nieuw 
programma schetste. Deze werd als frac
tieleider opgevolgd door Smallenbroek 
(1963-1965), die in 1965 toetrad tot het 
kabinet-Cals, waarin PvdA, KVP en ARP 
met nieuw elan de verzorgingsstaat be
Joofden te gaan voltooien.2 
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Maar behalve studie en observatie was er 
ook actie. Scholten overkoepelde het 
Corpsgezelschap en groepen in Utrecht en 
Wageningen in de door hem gepresideer
de NSSF (Ned. Staatkundige Studenten 
Federatie). In dit kader werden contacten 
gelegd met en tussen Indonesische studen
ten in West-Duitsland en Papoea-studen
ten in Nederland en werd in 1962 Robert 
Kennedy, voordat hij met Luns ging spre
ken over Nieuw-Guinea, op een perscon
ferentie ontvangen op Schiphol. De on
derlinge banden tussen sommigen werden 
verder verstevigd tijdens een zes weken 
durende reis van een studentendelegatie 
naar Indonesia in de zomer van 1963. 
Deze eerste Nederlandse delegatie na 
8 jaar verbroken relaties symboliseerde 
het herstel van het contact tussen beide 
Ianden. Ongeveer de helft van de veertig 
personen sterke groep bestond uit NSSF
leden, waaronder een aantal VU-studen
ten. Kenmerkend voor de NSSF was ove
rigens dat deze organisatie zich niet wilde 
beperken tot personen die zich op de ARP 
orienteerden, maar haar kring wijder 
trok.3 

PPC en ARWG (1963-1966) 
Maar 1963 markeerde ook het einde van 
een studententijd. Zou men verstrooid 
raken en elk op zijn plaats door de maat
schappij opgeslokt worden? Of zou men 
proberen via onderlinge contacten idealen 
te realiseren en invloed uit te oefenen? 
Via een tweetal instituties werd tot het 
laatste besloten. De eerste was de PPC, 

1 Nadere gegevens zijn te vinden in het door !eden van de Essaigroep vcrzorgde speciale num
mer over 'I~ternationale bijstand' van het tijdschrift Bezinning, 18e jg. 1963, 2 (95 pag.). Deze 
groep functwneert nog steeds rond een jaarlijks thema. 
2 Voor de na-oorl~gse ontwikkeli~g. van de ARP zie men: D. Th. Kuiper, Van Volkspetition
nement tot .:vangeltsche volkspartlj, m: Een kleine eeuw kleine luyden, 1975, p. 59-89. 
Dr. Jelle Zl}lstra, Gesprekken en geschriften samengesteld door dr. G. Puchinger, 1978. 
Doeko Bosscher, Om de erfenis van Colijn. De ARP op de grens van twee werelden (1939-
1952), 1980. 
3 Deelnemers aan de~e reis, die wij later in de ARP aantreffen waren o.a. J. N. Scholten, P. J. 
Bouke~a, D. Th. Kmper en P. C. Bas. Namens de KSSF (Katholieke Staatkundige Studenten 
Federat1e) namen o.a. dee! J. J. M. Penders en J. J. A. M. van Gennip. 
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de Protestantse Politieke Contactgroep. 
Daarin werd het oude ideaal uit 1945 -
een samensmelting van ARP en CHU in 
een nieuwe omschrijving van christelijke 
politiek met een modern program- opge
pakt. In de periode 1964-1966 vergaderde 
dit dertig leden tellende gezelschap jonge
ren van a.r. en c.h. huize acht maal, 
veelal in Amersfoort. Men beluisterde a.r. 
en c.h. voorstanders van dit streven, zoals 
de hoogleraren G. C. van Niftrik, I. A. 
Diepenhorst en J. Zijlstra, maar ook de 
c.h. Ieider Beernink, die duidelijk maakte 
dat er wat hem betreft niets van samen
werking zou komen. En inderdaad moest 
a.r. voorzitter Berghuis in 1966 constate
ten 'dat dit station nu is gepasseerd', waar
toe ook niet-deelnemen van de CHU aan 
het kabinet-Cals bijgedragen zal hebben, 
alsmede de nadere profilering van de ARP 
als 'Evangelische Volkspartij', die een 
'eigen radicaliteit' nastreefde. Na een 
laatste vergadering van 21-5-1966, waar
op een preambule vastgesteld en enkele 
programmatische werkgroepen ingesteld 
werden, is van de PPC niets meer verno
men.4 

De a.r. initiatiefnemers van de PPC -
Scholten en P. J. Boukema- stonden eind 
1963 ook aan de wieg van een tweede 
creatie: de ARWG of AR-werkgroepen, 
eerst te Amsterdam en Den Haag, later 
ook in Brabant en het Noorden. Deze 
werkgroepen, die in 1966 vijftig leden 
telden, bezonnen zich op het karakter van 
christelijke politiek en bespraken op jaar
Jijkse landdagen - in Giessen/ Andel waar 
Scholten burgemeester was geworden en 
in Cafe de Zwaan in Leidschendam -
werkstukken over politieke programpun
ten (buitenlandse politiek, ruimtelijke or
dening, bestuurlijke organisatie, ontwik
kelingshulp ). Zij droegen veel bij aan de 

385 

politieke vorming van de deelnemers. 
Kenmerkend was verder dat nogal wat 
leden gingen participeren in besturen van 
a.r. kiesverenigingen, terwijl Scholten en 
Boukema verschenen op kansbiedende 
plaatsen op kandidatenlijsten bij de P.S.
verkiezingen in 1966 in Brabant en 
Noord-Holland. Datzelfde gebeurde met 
VU-medewerker H. van Ruller in de ge
meente Amsterdam. 

Dit jaar 1966 vormde een waterscheiding 
in de Nederlandse politiek. De KVP stelde 
in het vroege voorjaar in een 'structuur
rapport' haar grondslag en toekomst ter 
discussie: omvorming tot een gedecon
fessionaliseerde algemene volkspartij, of 
op weg naar een brede christelijke volks
partij van katholieken en protestanten? 
Op 10 maart leidde het huwelijk van 
Beatrix en Claus tot de eerste grote rellen 
in Amsterdam. De Statenverkiezingen aan 
het einde van die maand brachten grote 
winst voor de Boerenpartij, alsmede ver
Iies voor PvdA en KVP. PROVO mani
festeerde zich op straat en in de Raad. 
Progressieve liberalen verenigden zich in 
D'66, ten einde het partijenstelsel te Iaten 
ontploffen. Nieuw Links openbaarde zich 
binnen de PvdA met het manifest 'Tien 
over Rood'. En in het najaar bracht KVP
fractieleider Schmelzer in de naar hem 
genoemde nacht het door zijn partijgenoot 
Cals geleide kabinet van KVP, PvdA en 
ARP ten val. 
Dat deze golf van verandering niet aan de 
ARP voorbijging bleek op het partijcon
vent van 14-5-1966, dat aile voorpagina's 
haalde als het 'convent der jongeren', 
zulks ook tot verbazing van deze jongeren 
zelf, die allen rond de dertig waren. Sinds 
1952 was de oppositie in de ARP altijd 
van 'rechts' gekomen, tegen de deelname 

' Gebaseerd op persoonlijk PPC-archief auteur. Vanuit c.h. kring namen dee! o.a. M. J. J. 
Sinke (deelnemer aan de reis naar Indonesie), W. de Feyter (beiden uit de NSSF), alsmede E. 
Bleumink, J. Wieten en C. Dekker (afkomstig uit de CHJO) Er waren contacten met het Lan
delijk Comite 'Vriendenkring AR-CH', dat vanuit een oudere generatie hetzelfde doe! nastreefde. 
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van Zijlstra aan de kabinetten-Drees in de 
jaren '50, tegen de ommezwaai van 
Bruins Slot in de jaren '60, tegen deel
name aan het kabinet-Cals. Nu richtte de 
kritiek zich op andere zaken: fractieleider 
Roolvink (1965-1967) steunde het so
ciaal-economische beleid van het kabinet
Cals niet voldoende en relativeerde het 
Vietnamrapport van het College van Ad
vies teveel, drie leden van de fractie had
den 'de ton van Luns' voor liet Defence 
and Aid Fund voor slachtoffers van de 
apartheidspolitiek ten onrechte niet ge
steund en senator Algra nam een onjuist 
standpunt terzake van de subsidiering van 
moderne literatuur in. 
Wie waren deze jongeren en namens wie 
spraken zij? Truus van der Pol en Hans 
Feddema spraken namens de Kamercen
trale Amsterdam, Hans de Boer - vice
voorzitter van de ARJOS en Noord-Hol
lands Statenlid -, Jan van Putten - parle
mentair journalist bij de Haagse Cou
rant -, CNV -medewerker Louw de Graaf 
en ikzelf spraken als (oud-)bestuursleden 
van de ARJOS. Partijvoorzitter Berghuis 
reageerde met begrip op de kritiek en 
zette daarmee de toon voor de latere re
latie tussen 'radicalen' en 'partijtop'. Dat 
was overigens een novum in de geschie
denis van het a.r. en gereformeerde volks
deel: in vorige generaties werden kritische 
groepen meestal aan een 'schervengericht' 
onderworpen. 

Van de sprekers op het mei-convent 1966 
behoorde er slechts een tot de ARWG, 
waaruit blijkt dater sprake was van een 
bredere beweging. Vanzelfsprekend vorm
de dit gebeuren voor de ARWG een grote 
stimulans. 
Trouwens reeds vanaf het begin van dat 
jaar was 'de samengestelde interest van 
geaccumuleerde meningsvorming en stu
dies (gaan) werken in de richting van con
crete acties en bei:nvloeding'. Dit leidde 
overigens niet tot actie van de ARWG 
zelve - die traden niet naar buiten - maar 
tot optreden van individuele leden via in-
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gezonden brieven in Trouw en artikelen in 
AR-Staatkunde. Een achttalleden van de 
Amsterdamse werkgroep nodigde fractie
leider Roolvink uit voor een gesprek over 
een aantal van diens uitspraken inzake 
Vietnam, de sociaal-economische politiek 
en Provo. Zes leden van de landelijke 
ARWG voerden een gesprek met het Col
lege van Advies van de ARP (Zijlstra, 
Bruins Slot, J. H. Prins) teneinde de resul
taten van de studie-activiteiten aan te 
bieden en aan te dringen op verdere ver
nieuwing in programmatisch en personeel 
opzicht. 
Een maand na het partijconvent, op 11 
juni 1966, werd op de tweede 'landdag' 
van de ARWG de balans opgemaakt. Er 
kwam een Landelijk Organisatie Comite 
(LOC) van zeven leden, van wie D. Th. 
Kuiper als voorzitter enS. J. Hartkamp 
als secretaris fungeerden. 'Gewezen werd 
op het grote belang van de werkzaamheid 
der leden. De ARWG zullen een concen
tratiepunt hiervan blijven. Om doelmatig
heidsredenen zal bij optreden naar buiten 
het accent dienen te liggen op de indivi
duele activiteiten teneinde niet als formele 
pressiegroep het daaraan verbonden risico 
te lopen aan invloed in te boeten. Inten
sief onderling contact is hierbij van groot 
belang. De verhouding AR-ARWG ligt 
aldus dat het ons primair begonnen is om 
een door het Evangelie ge"inspireerde, en 
op basis daarvan (mede) door ons uit te 
werken politiek met dien verstande dat 
wanneer genoemde partij het middel kan 
zijn voor het voeren van deze politiek de 
ARWG 'van de partij zal zijn'; om deze 
partij een dergelijk middel te doen worden 
is de ARWG thans in de weer.' 
In de week daarna vonden de grote juni
rellen in Amsterdam plaats, die vanwege 
de ARWG tot grote epistolaire activiteiten 
leidden - brieven en telegrammen met 
raadgevingen aan minister van Buiten
landse Zaken Smallenbroek en fractielei
der Roolvink- alsmede een gesprek tus
sen Roolvink en de provo's Rob Stolk en 
Duco van Weerlee van 12-3 uur 's nachts 
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ten huize van een onzer. Een druk seizoen 
liep uit op een 'lange hete zomer'.5 

Van Negen over Zwart tot de Spijtstem
mers (1966-1967) 
Het seizoen 1966-1967 zou niet minder 
turbulent worden. De studiegroepen van 
de ARWG zetten zich aan de uitwerking 
van het afgesproken werkprogramma, dat 
gericht was op het Program van Actie 
voor de verkiezingen van 1967. P. J. A. 
Idenburg - medewerker bij het Protes
tants Christelijk Werkgevers Verbond -, 
P. J. Boukema en ikzelf- medewerkers 
aan de VU - lobbyden bij leden van het 
Centraal Comite van de ARP ten gunste 
van een kamerkandidatuur van Scholten. 
Bij dit alles moet wei bedacht worden dat 
er geen sprake was van een groep die als 
zodanig optrad. Het ging om wisselende 
figuraties van personen, die diverse activi
teiten ontplooiden, maar wei via knoop
punten tot een netwerk behoorden of 
gingen behoren. Hoe vloeiend dit proces 
verliep bleek uit een initiatief van enkele 
actieve !eden van de Amsterdamse Ka
mercentrale, onder wie de reeds genoemde 
Truus van der Pol en Hans Feddema, die 
Boukema en mij uitnodigden mee te doen 
aan de opstelling van een 'verkort pro
gram van actie' dat zou moeten dienen ter 
be'invloeding van het echte Program van 
Actie van de ARP. De daartoe door 
D. W. 0. A. Grosheide voorgestelde tekst 
werd in het najaar aan de Centraal Co
mite-leden toegezonden en kreeg van het 
Vrije Volk de geuzennaam 'Negen over 
Zwart' mee, daartoe ge'inspireerd door het 
enkele maanden eerder verschenen 'Tien 
over Rood'.& 
Maar inmiddels was het politieke gezicht 
van Nederland ingrijpend veranderd. Be-
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gin oktober viel het kabinet-Cals tenge
volge van de motie-Schmelzer, waarbij 
PvdA, ARP en 4 KVP'ers het kabinet 
bleven steunen. Berghuis kritiseerde de 
KVP, maar hij en Roolvink hielden staan
de dat de samenwerking van de drie chris
telijke partijen zeer belangrijk voor de 
toekomst bleef. In dat verband knoopte 
Berghuis ook aan bij het reeds genoemde 
structuurrapport over 'Grondslag en toe
komst van de KVP'. Hij signaleerde het 
gevaar van deconfessionalisering en riep 
op tot een gesprek tussen KVP, CHU en 
ARP over het karakter van de christelijke 
politiek. Op het partijconvent van 15-10-
1966 klonk echter van verschillende zij
den een pleidooi voor een verdere zelf
standige ontwikkeling van de ARP en 
tegen een te vergaande 'CDU-mystiek': 
ARJOS-voorzitter Jan van der Ploeg, 
senator H. Algra en de schrijver van dit 
artikel. De ARP bevond zich overigens 
ten gevolge van haar houding tijdens de 
crisis en de aanwezigheid van vijf zwaar
gewichten in het interim-kabinet Zijlstra 
tijdens de nu volgende campagne in een 
comfortabele positie. Onder aanvoering 
van Biesheuvel werd een wervende cam
pagne gevoerd en behaalde de ARP op 
15-2-1967 vijftien zetels. 
De (in-)formatie-activiteiten van Zijlstra 
en Biesheuvel leidden tot teleurstelling. 
De PvdA werd - met eigen medewerking 
- buiten spel gezet, en men stevende op 
een confessioneel-liberale coalitie af. En 
dat terwijl 'de verwachting was dat deAR 
na de verkiezingen in elk geval serieus con
tact zou gaan zoeken met anderen, die ook 
een radicale aanpak wensten van de ver
deling van de welvaart in de wereld en 
van de knelpunten in onze eigen samen
leving ( ... ). Wij hoopten dat de ARP een 

' Gcbascerd op persoonlijk ARWG-archief auteur De citaten zijn afkomstig uit een vcrslag 
van de 'landdag' van 11-6-1966. 
6 Gebaseerd op persoonlijk archicf auteur. 'Negen over Zwart' was ondertekend door P. J. 
Boukema, D. W. 0. A. Grosheidc, C. H. van Homeyer, D. Th. Kuiper, G. J. van den Pol, F. 
van Pijpen, H. van Ruller, L. E. H. Vredevoogd en H. de Vries. 
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politiek zou gaan voeren, erop gericht het 
de kiezers die genoeg hebben van de 
enorme afstand tussen politieke woorden 
en politieke daden gemakkelijker te rna
ken. Wij vrezen nu dat werkelijke ver
nieuwing ook niet van de AR zal komen. 
Dit schrijven wij nu, opdat de AR zich 
duidelijk realiseert waarom velen op haar 
hebben gestemd', zo schreven op 15-3-
1967 de elf 'spijtstemmers'. 7 

Initiatiefnemers van deze brief waren de 
VU-medewerker dr. Bas de Gaay Fort
man en de Trouw-journalist Ben van 
Kaam, die niet behoorden tot een van de 
tot dusver ten tonele gevoerde groepen. 
Onder de ondertekenaars treffen wij zeven 
andere VU-medewerkers aan - onder wie 
de ARWG'ers Boukema en Kuiper als
mede Feddema, die aan 'Negen over 
Zwart' meewerkte -, en de ( oud-)Arjos
sers DeGraaf en VanPutten. Daaruit 
blijkt het vloeiende karakter van de figu
raties, dat hierv66r reeds benadrukt werd. 
Hun brief bleek heel wat in beweging te 
zetten. De omstandigheid dat de forma
teur Biesheuvel - afkomstig uit de enige 
confessionele partij die zetels gewonnen 
had - gekritiseerd werd zorgde voor veel 
publiciteit. Uit een interview dat Van 
Putten in de zendtijd van de ARP met 
partijvoorzitter Berghuis had bleek dat 
deze een heel eind met de critici mee kon 
gaan, hetgeen voor de nodige spanningen 
binnen de AR-top zorgde. De formatie
Biesheuvel leidde overigens niet tot suc
ces, waarna een ander confessioneel-libe
raal kabinet onder Ieiding van de KVP'er 
De J ong tot stand kwam. 

De Werkgroep van Christen-Radicalen 
(1967-1968) 
De brief van de 'spijtstemmers' kreeg niet 
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aileen veel publiciteit, maar vond ook 
weerklank in de andere christelijke par
tijen, waarvan met name de KVP sinds 
het grondslagrapport en de val van het 
kabinet-Cals in een gistingsproces ver
keerde. Bas de Gaay Fortman was ook de 
initiatiefnemer tot het beraad met gelijk
gezinden uit de KVP en CHU in de zgn. 
Americain-groep, die een week later op 
23-3-1967 bijeenkwam. Nadat inmiddels 
het officiele overleg in de 'Groep van 
Achttien' tussen de drie partijtoppen was 
begonnen, transformeerde de Americain
groep zich op 11-5-1967 tot de Werk
groep van Christen-Radicalen. Als eerste 
doel werd gesteld een snelle hervorming 
van de huidige christelijke partijen tot or
ganisaties met een radicaal en vooruitstre
vend programma. Deze zouden zich daar
na bij de verkiezingen van 1971 samen 
met andere vooruitstrevende politieke par
tijen met een ontwerp-regeringsprogram 
en een lijst van kandidaat-ministers moe
ten presenteren. Deze denkbeelden zou
den op een in het najaar van 1967 te hou
den programcongres nader uitgewerkt en 
ingevuld worden. 
In de tussentijd werd intensief en enthou
siast gewerkt. Er werd een losse organi
satiestructuur in het leven geroepen: een 
kerngroep van veertig met een Commissie 
van Negen ter congresvoorbereiding, van 
wie drie als gezamenlijke woordvoerders 
zouden optreden (M. van Hulten, KVP; 
E. H. van Eeghen, CHU; D. Th. Kuiper, 
ARP), alsmede zeven commissies voor de 
verschillende programma-onderdelen. 
V eel adhesiebetuigingen, grate publiciteit 
en contacten met groepen uit PvdA en 
D'66, die uiteraard belangstelling hadden 
voor het idee van een stembusakkoord, 
waren het gevolg. De overtuiging op de 

7 Ret nu volgende relaas is gebaseerd op het persoonlijke WCR-archief van de auteur. De 
spijtstemmersbrief was ondertekend door: B. de Gaay Fortman, P. J. Boukema, G. A. de 
Bruyne, J.P. Feddema, L. de Graaf, D. Th. Kuiper, J. de Jonge, A. van Noord, J. van Putten, 
M. J. P. Verburgh en W. in 't Veld. Voor een goed inzieht in de activiteiten en denkbeelden van 
de christen-radicalen in deze eerste periode (1967) zie men: B. de Gaay Fortman en W. in 't 
Veld, Christen-Radicaal, Bussum-Kampcn, 1967, en de artikelen van E. Jurgens, D. Th. Kuiper 
en H. J. Viersen, in: Partijvernieuwinl{?, Amsterdam, 1967. 
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goede weg te zijn werd gevoed door ver
wante initiatieven, zoals het artikel van 
'van A (Albeda) tot Z (Van Zuthem)' in 
AR-Staatkunde, en het augustus-manifest 
van de KVP-radicalen, dat behalve door 
katholieke leden van de werkgroep (zoals 
E. C. M. Jurgens, M. van Hulten, R. F. 
M. Lubbers, F. A. M. Alting von Geusau 
en H. C. Faas) ook door politieke zwaar
gewichten (zoals Cals, Bogaers, Aarden, 
Van Doorn, Mommersteeg) was onder
tekend. Het Scheveningse programcon
gres van 10/11 november 1967, voor
gezeten door de onafhankelijke a.r. sena
tor W. F. de Gaay Fortman, werd dan 
ook een groat succes. 

Maar inmiddels hadden zich reeds don
kere wolken boven het initiatief van de 
christen-radicalen samengepakt. Deze 
hadden te maken met het spanningsveld 
tussen enerzijds het christen-democrati
sche gesprek in de 'Groep van Achttien' 
tussen de tappen van ARP, CHU en KVP 
en anderzijds het christen-radicale gesprek 
in de Werkgroep tussen leden van de 
jongere generatie uit deze partijen. Het 
gesprek in de 'Achttien' bleek zich steeds 
explicieter te richten op nauwere samen
werking tussen de drie partijen, terwijl de 
radicalen een dergelijke samenwerking 
kritisch wilden begeleiden en eisen stelden 
op het programmatisch vlak en dat van 
coalitiebereidheid met PvdA en D'66. 
Leverde dit op zichzelf reeds genoeg stof 
voor conflict op, een complicerende factor 
werd bovendien gevormd door de onder
scheiden situaties binnen de drie partijen, 
en de daaruit voortvloeiende onderschei
den relaties tussen 'top' en 'radicalen' bin
nen elke afzonderlijke partij. De CHU 
vormde in dit verband reeds een geval 
apart, omdat de CH-radicalen daarin ge
zien hun omvang en de ontwikkeling van 
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die partij weinig speelruimte hadden.s 
Wij beperken ons hier dan ook tot de 
situatie in ARP en KVP, waar het meest 
explosieve materiaal aanwezig was. 
De hieruit voortvloeiende conflicten had
den een viertal dimensies: 
- Moest een toekomstige nieuwe partij 
een duidelijke christelijke signatuur (of 
zelfs een evangelische) hebben, zoals AR
top en bijna aile AR-radicalen meenden, 
of een open gedeconfessionaliseerd karak
ter kennen, zoals nogal wat KVP'ers, 
waaronder vele KVP-radicalen, voorston
den? 
- Wat moest de inhoud van een toekom
stig politiek program worden? Mijn in
druk is dat de meeste AR-radicalen op dit 
punt vergelijkenderwijs radicale opvat
tingen paarden aan de bereidheid een 
langzame doorwerking daarvan in hun 
partij te aanvaarden. De meeste KVP
radicalen stelden zich in deze periode pro
grammatisch gematigder op, maar wilden 
op korte termijn resultaten zien. Deze 
verschillen hadden ook te maken met de 
meer tegemoetkomende houding van de 
ARP-top en de meer terughoudende op
stelling van de KVP-top. 
- Moest er een stembusakkoord met niet
christelijke, progressieve partijen komen? 
Wat dat betreft was er - wat schema
tisch en daardoor te globaal - sprake van 
een continuum: van de KVP-top die dat 
absoluut afwees, via deAR-top die het 
niet overnam, naar de AR-radicalen, die 
het voorstonden, tot de KVP-radicalen 
die het als een absolute eis stelden. 
- Hoe was de relatie tussen top en radi
calen per partij? In de ARP was deze 
redelijk. De jongere generatie wilde in
vloed uitoefenen via de partijkanalen en 
onderhield een wederzijds goed contact 
met de partijvoorzitters Berghuis (tot 
1968) en Veerman (1968-1973), maar 

" Enkele namen van c.h. sympathisantcn van de Werkgroep Christen-Radicalen: H. J. Vicrsen, 
E. H. van Eeghen, B. Buddingh', A. J. van Dulst, G. Gerritse, S. A. Mol, D. J. de Geer, H. A. 
Strijd-Groenewegen, A. Wattel en W. J. Deetman. 
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ook met fractieleider Biesheuvel (1967-
1971 ). De indruk bestond dat er zeker 
kansen waren om in de ARP op langere 
termijn gehoor te vinden. Een dergelijk 
positief perspectief ontbrak voor de radi
calen in de KVP. De bittere achtergrond 
werd in hun geval gevormd door de val 
van Cals en Bogaers in oktober 1966 ten 
gevolge van de motie-Schmelzer. Wij wa
gen de stelling, dat deze onderscheiden 
relatie tussen 'top' en 'radicalen' in ARP 
en KVP het kader vormde waarin de drie 
andere bovengenoemde dimensies func
tioneerden. 

Kenmerkend daarvoor was het reeds ge
memoreerde augustus-adres van de zgn. 
De La Paix-groep van de katholieke chris
ten-radicalen samen met politieke zwaar
gewichten, die in de KVP-top reeds in 
een conflict gewikkeld waren. Daarmee 
startte de openlijke discussie over de koers 
van de 'Groep van Achttien'. Op de 
KVP-partijraad van 8/9-12-1967 stonden 
twee stromingen tegenover elkaar: de 
christen-democraten onder Ieiding van 
Schmelzer en Aalberse en de christen
radicalen onder Ieiding van Bogaers en 
Jurgens. De eersten wilden stapsgewijs 
met ARP en CHU komen tot een volks
partij met christelijke signatuur. De laat
sten aanvaardden deze christelijke signa
tum, mits dat gepaard ging met een radi
caal-vooruitstrevend program en een 
stembusakkoord; daartoe zouden de rech
tervleugels der drie partijen, in ieder geval 
een groot deel van de CHU, via een 
'scheiding der geesten' moeten afvloeien. 
Een op de KVP-partijraad gevonden 
modus vivendi werd door een aantal inci
denten doorbroken, die binnen twee 
maanden tot een breuk leidden. Toen eind 
februari 1968 de drie fractieleiders 
Schmelzer, Biesheuvel en Mellema zich 
voor de tv manifesteerden met de 'samen 
uit, samen thuis'-conceptie, vormde dat 
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de aanleiding voor de vier personen sterke 
groep-Aarden uit de KVP-fractie te tre
den. De reeds enkele maanden naast de 
Werkgroep van Christen Radicalen opere
rende kerngroep van KVP-radicalen brak 
in meerderheid met de KVP, en op 27-4-
1968 werd de PPR (Politieke Partij Radi
kalen) opgericht, die zich al snel als een 
partij van niet-confessionele signatuur 
bleek te profileren. 
Was ten gevolge van bovengenoemde 
spanningen in de KVP de Werkgroep van 
Christen-Radicalen vanaf begin 1968 
reeds ten dele verlamd, de oprichting van 
de PPR betekende haar einde. Na een 
tweede congres op 1-6-1968 ging de 
werkgroep als een nachtkaars uit.9 De ra-
dicalen van de PPR investeerden al hun 
energie in de nieuwe partij, en gingen zich 
in toenemende mate afficheren als de 
ware voortzetting van de Christen-Radi
calen. Dat stelde de andere belangrijke 
poot van de werkgroep, de anti-revolutio
naire, voor een loyaliteitsconflict. Er 
moest een keuze gemaakt worden tussen 
de kameraden uit de werkgroep en perso
nen op velerlei posten in de ARP, die zich 
weliswaar niet als 'radicaal' geetiketteerd 
hadden en ook vaak positiever tegenover 
de christen-democratische samenwerking 
stonden, maar in wie men zich qua partij
signatuur en programmatische opvattingen 
herkende, zoals Berghuis, Hoogendijk, 
Goudzwaard en vele anderen. 

De AR-radicalen (1968-1970) 
De christen-radicalen in de ARP kozen 
voor het werkzaam blijven in de ARP. 
Op 20-4-1968- een week v66r het op
richtingscongres van de PPR - kwam des 
ochtends in Bunnik een groep van 26 
ARWG-ers samen. Deze groepering was 
tijdens de activiteiten van 'spijtstemmers' 
en 'werkgroep van christen-radicalen' in 
grotendeels slapende toestand onder lei-

9 Dit tweede Christen-Radicalen Congres was o.a. gewijd aan buitenlandse politick, met inlci
dingen van E. H. van Eeghen en P. J. A. Idenburg. 
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ding van Hartkamp intact gebleven. Zij 
werd weer tot Ieven gebracht en fuseerde 
's middags met daartoe uitgenodigde 
andere AR-adhesiebetuigers van de Chris
ten-Radical en op een bijeenkomst met 57 
aanwezigen. In de kerngroep van deze 
medio 1969 160 !eden tellende groep 
zaten voorts o.a. Scholten, Kuiper, Bou
kema en ldenburg, welke laatste als 
woordvoerder ging optreden. Opvallend 
is de andere werkwijze van deze groep 
AR-radicalen, vergeleken met die van de 
vroegere ARWG. Waren de ARWG in
terne studiegroepen met een jaarlijkse 
landdag, de AR-radicalen hielden in de 
periode 1968-1970 acht plenaire verga
deringen (zes in Bunnik en twee in 'De 
Oude Tram' in Amersfoort), die groten
deels aan tactiek gewijd waren en met 
perscommuniques werden afgesloten. 
De AR-radicalen ontwierpen ter oplossing 
van het boven gesignaleerde loyaliteits
conflict een drievoudige koers: 
- bet afwijzen van bet streven van de 
'Achttien'; 
- een pleidooi voor een gesprek ARP
PPR; 
- het benadrukken van de ontwikkeling 
van de eigen identiteit van de ARP in 
evangelisch-radicale zin. 

Deze koers bleek echter op langere ter
mijn niet vol te houden. Het AR-partij
convent van 25 mei 1968 sprak- op 
basis van de rapporten van de Achttien -
uit dat de gescheidenheid der christelijke 
partijen niet Ianger verantwoord was, zij 
het onder voorwaarde van nog te bereiken 
eenheid van uitgangspunt, program en 
uitvoering, terwijl de 'openheid' naar an
dere partijen bewaard moest blijven. En 
a! werd bet gesprek in de 'Achttien' voor
lopig op een laag pitje gezet, de brief uit 
december 1968 van de drie partijbesturen 
aan de lokale en regionale partij-organen 
ter stimulering van samenwerking bij de 
staten- en gemeenteraadsverkiezingen 
bleek - hoe voorzichtig ook gesteld -
achteraf een niet meer terug te draaien 
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effect aan de basis te hebben. Tenslotte 
werd rond de jaarwisseling bet aparte ge
sprek tussen ARP en PPR door de laatste 
partij afgebroken toen de ARP niet 
wenste in te gaan op een eis van de PPR 
zich uit te spreken over bet 'sjibboleth' 
van bet stembusakkoord. 

De gebeurtenissen vanaf 1967 betekenden 
dat het perspectief van een 'groot-regeer
akkoord' tussen vernieuwde christelijke 
partijen, PvdA en D'66 - bet oorspronke
lijke doel der christen-radicalen - steeds 
meer uit bet vizier verdween en plaats
maakte voor het spookbeeld van twee 
smalle concentraties: PvdA-PPR-D'66 
aan de ene zijde en KVP-ARP-CHU aan 
de andere zijde, met de VVD 'op de wip'! 
'De Achttien' en het P AK ( een initiatief 
tot progressieve concentratie bij de ver
kiezingen in 1970 en 1971) leken in die 
richting te dwingen, evenals de tegen sa
menwerking met de KVP gerichte uit
spraak van de PvdA uit februari 1969. 
Deze ontwikkeling leidde in de loop van 
1969 tot spanningen binnen de groep der 
AR-radicalen. 

Een meerderheid onder aanvoering van 
de reeds genoemde kerngroep, waarvan 
een aantalleden inmiddels in bet Centraal 
Comite en de statenfracties van de partij 
waren gekozen, koos voor de indringende 
dialoog met de partijleiding. Deze koers, 
waarvan VU-medewerker P. J. A. !den
burg de initiator was, hield in: 
- het streven naar een zo groot mogelijke 
zelfstandigheid van de ARP; 
- bet benadrukken van hoopgevende ten
denties in de KVP (het vooruitstrevende 
program-Steenkamp, bet voorzitterschap 
van De Zeeuw, het verhoopte lijsttrekker
schap van Veringa, contacten met geble
ven KVP-radicalen); 
- een beroep op de PvdA haar anti-KVP 
uitspraak in bet licht van de nieuwe situa
tie te heroverwegen. 
Een dergelijke koers werd eveneens be
pleit door de ARJOS, waarvan Hans de 
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Boer - in het dagelijks leven secretaris 
van de Christelijke Kruideniersbond -
inmiddels voorzitter was geworden. 
Maar een minderheid, waarvan de kern 
gevormd zou worden door een groep 
actieve leden van de Amsterdamse Ka
mercentrale en jongeren rond VU-mede
werker Hans Feddema, nam een veel af
wijzender houding aan. De door Biesheu
vel en Veerman bepleite 'Eigen identiteit, 
ook bij nauwere samenwerking' deed hen 
teveel water in de principiele en de poli
tieke wijn. Daaraan gepaard ging kritiek 
op de interne democratie van deAR
radicalen. Deze kritiek leidde binnen een 
half jaar tot twee naamsveranderingen van 
de kerngroep, terwijl de samenstelling 
ervan vier keer wijzigde: eerst via uit
breiding van 8 tot 17, daama tot 27 leden, 
waarna een inkrimping tot 6 leden volgde. 
Het woordvoerderschap werd in novem
ber 1969 overgedragen aan Sytze Faber, 
op dat ogenblik medewerker aan de Friese 
Academie en het Friesch Dagblad. 
De verschillen tussen deze beide stro
mingen binnen de AR-radicalen kwamen 
aan het licht naar aanleiding van het voor
stel van de 'Achttien' om bij de landelijke 
verkiezingen van 1971 met een gezamen
lijk urgentieprogram van KVP, ARP en 
CHU uit te komen. Het AR-partijconvent 
van 8 november 1969 besloot daaraan 
voorwaarden te stellen. Voorafgaand aan 
de definitieve besluitvorming zouden in 
brede partijconferenties in februari, mei 
en een tweedaags partijconvent in juni 
1970 standpunten over de inbreng van de 
ARP inzake grondslag, houding, staatkun
dige vemieuwing en eigen beleidsprogram 
opgesteld worden. 
De stroming-Idenburg besloot zich te 
richten op een intensieve inhoudelijke be
invloeding van de partijstandpunten, 
waarbij men actief deelnam in voorberei
dende commissies. In de loop van februari 
nam men het initiatief tot een open brief, 
waarin vijf ARP-leden (onder wie I den
burg, Albeda, De Graaf) en vijf KVP-
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led en (onder wie Beugels, Mommersteeg, 
Steenkamp en Van Agt) pleitten voor een 
vooruitstrevend karakter van het toekom
stig urgentieprogram der drie christelijke 
partijen. 

De stroming-Feddema daarentegen be
schouwde de periode van november 1969 
tot juni 1970 als een laatste respijt van 
'zes maanden om de totstandkoming van 
een CDU te voorkomen'. Men trad in de 
openbaarheid met de open brieven van 
de '69' en de '111' (op 3-10-1969 en 13-2-
1970), een bijeenkomst in het Foresters
huis in Amsterdam op 13-12-1969, en 
een brochure 'Op weg naar de ontkno
ping'. Men eiste: 

- afbreken van het gesprek van de 'Acht
tien'; 

- openstelling van de ARP voor katho
lieken; 

- een coalitie met PvdA en PPR. 

Inmiddels was op 31-1-1970 in de groep 
van AR-radicalen het besluit gevallen dat 
de verschillende stromingen elkaar de 
vrijheid lieten zich op hun eigen manier 
op te stellen. Dat kwam tot uiting in de 
verschillend getoonzette 'open brieven' 
van beide stromingen in de maand februa
ri. Men voegde ook de daad bij het woord. 

Terwijl de ene stroming zich richtte op de 
voorbereiding van de partijbijeenkomsten 
van mei en juni, besloot de kamercen
trale Amsterdam in meerderheid tot een 
stembusakkoord bij de gemeenteraadsver
kiezingen met de PPR, dat overigens niet 
doorging. Ook Bas de Gaay Fortman 
- die in het najaar van 1967 voor twee 
jaar naar Zambia was vertrokken- meng
de zich in de strijd. Met Erik Jurgens en 
Andre van der Louw ging hij op toumee 
om v66r de progressieve concentratie en 
tegen de christen-democratische samen
werking te pleiten. De scheiding in de ge
lederen der AR-radicalen werd in een 
laatste kemgroepvergadering op 23-5-
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1970 definitief bezegeld.1o 
De 'ontknoping' kwam inderdaad op het 
partijconvent van 12-13 juni 1970. De 
ARP sloot zich aan bij de vernieuwende 
koers van de verschillende rapporten, 
maar besloot tevens tot instelling van een 
gezamenlijke commissie van ARP, CHU 
en KVP voor een gemeenschappelijk ur
gentieprogram. Dit was het signaal voor 
Feddema en enkele anderen om uit de 
ARP te treden. Veertien andere 'radica
len', onder wie de Eerste Kamerleden 
Albeda en Boukema, en de latere Tweede 
Kamerleden Beinema, Beumer, Faber, 
Scholten en Vermaat verklaarden op 
initiatief van Idenburg, Kuiper en A. G. 
Smallenbroek waarom ze bleven.u Na
mens de ARJOS wees Hans de Boer de 
stap van de uitgetredenen af. 

Epiloog 
In de inleiding van dit artikel werd reeds 
aangekondigd dat de periode vanaf 1971 
slechts summier aan de orde zou komen. 
Dat wordt reeds gerechtvaardigd door de 
omstandigheid dat de radicalen in de ARP 
na 1970 geen groepsverband meer zou
den onderhouden. Toch zijn enkele aan
tekeningen over 'hoe het verder ging' op 
hun plaats. 
De uitgetreden AR-radicalen dachten niet 
eenstemmig over het alternatief. Feddema 
c.s. kwamen via de werkgroep 'Bundeling' 
tot de oprichting van een eigen Evange
lische Solidariteitspartij (ESP), die slechts 
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een geringe aanhang verwierf. Bas de 
Gaay Fortman- weer terug in Zambia
trad in 1970 per telegram toe tot de PPR 
en voerde deze partij in 1972 naar een 
verkiezingsuitslag van zeven zetels.12 An
deren, zoals J. van Putten, wendden zich 
in de richting van de PvdA. 
De meerderheid van gebleven AR-radica
len en vele oud-ARJOS-leden loste na 
de verkiezingen van 1972 als nieuwe ge
neratie van dertigers en veertigers een niet 
onaanzienlijk deel van de wacht af. De 
door hen nagestreefde vernieuwing van 
de ARP kon onder Ieiding van de partij
voorzitters Veerman (tot 1973) en De 
Koning (1973-1975) en fractievoorzitter 
Aantjes (1971-1972, 1973-1977) gestalte 
krijgen. Opgemerkt kan worden dat het 
kabinet Den Uyl-Van Agt (1973-1977) 
qua partijpolitieke samenstelling de oor
spronkelijke christen-radicale doelstelling 
benaderde. Maar nadien bleken de weer
standen tegen een vruchtbare samenwer
king tussen christen-democraten en socia
listen te groot. 
De overheersende trend in deze periode 
werd echter gevormd door de stapsgewijze 
voortschrijding van de christen-democra
tische samenwerking, die overigens ook 
tot de doelstellingen van de zo juist ge
noemde partijleiding behoorde. Na het 
gemeenschappelijk urgentieprogram 
(1971) kwam het tot de Nota van de Con
tactraad (1972/73), terwijl het akkoord 
van Woudschoten in 1975 leidde tot de 

10 Het voorafgaande relaas is gebaseerd op het persoonlijke AR-radicalen-archief van de 
auteur. Voor een goed beeld van de opinies van de verschillende stromingen zie men: 
D. Th. Kuiper, Dilemma's van christelijke samenwerking en radicaliteit, in AR-Staatkunde, 40e 
jg. 1970-1, p. 14-25. 
B. de Gaay Fortman en W. in 't Veld, Op weg naar de ontknoping, Kampen, 1970. 
P. J. A. ldenburg en P. Beugels, Beleid voor de zeventiger jaren, Kampen, 1970. 
P. J. A. Idenburg, De clzristen-radicalen en de partijvernieuwing, in: Civis Mundi, 10e jg. juli/ 
aug. 1971. 
11 De overige ondertekenaars waren: W. Blanken, J. Budding, L. de Graaf, J. Hollander en 
J. P. Miedema. 
12 J.P. Feddema en W. B. Herstel keerden in 1975 onder invloed van de koers van Aantjes 
naar de ARP terug, maar verlieten deze in 1980 weer om in de nieuw opgerichte Evangelische 
Volkspartij (EVP) terecht te komen. Voor de PPR zie men: Fred van Ginneken, De PPR van 
1968 tot en met 1971, Breda, 1976. 
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federatieve samenwerking in het CDA, de 
uiteenlopende relaties van de drie partijen 
tot het kabinet-Den Uyl ten spijt. De 
reacties van de voormalige radicalen op 
deze ontwikkeling varieerden. Sommigen 
besloten zich erop in te stellen. Anderen 
bleven er oppositie tegen voeren, maar 
conformeerden zich tenslotte aan de de
mocratisch genomen partijraadsbesluiten. 
Vastgesteld kan worden dat in de in 1975 
gevoerde grondslagdiscussie rond de stel
lingname van fractieleider Aantjes de 
scheidslijnen dwars door de 'radicale' 
generatie heen liepen. Nadat deze discus
sie tot een zekere oplossing was gebracht, 
waren het uiteindelijk vertegenwoordiger<, 
van deze generatie die er in 1980 een eer 
in stelden het proces van de inbreng van 
de ARP in het gefuseerde CDA zo goed 
en ongeschonden mogelijk te doen verlo
pen.ts 
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Zoals reeds was aangekondigd beperkt 
bovenstaande schets zich tot een beschrij
ving van contouren en gebeurtenissen. 
Voor verder onderzoek luidt het pro
gramma: 
- een uitvoeriger schets van het gebeuren 
op basis van meer complete informatie; 
- een analyse van de ideologische varian
ten, die in de beschreven processen een 
rol speelden; 
- en nadere verklaring van de beschre
ven processen aan de hand van de theorie 
van Hirschman-Schuyt met betrekking tot 
loy ali tei tsconflicten.H 

13 Uiteraard wordt in deze korte epiloog geen recht gedaan aan gebeurtcnisscn en overwegingen 
van betrokkenen. Men zie: Van Woudschoten tot Hoogeveen, Den Haag, 1976. Het totale 
proces is uitstekend beschreven in de uitgave van het Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA: 
De groei naar het CDA, Momenten en impressies uit dertien bewogen jaren, Den Haag, 1980. 
14 C. J. M. Schuyt, Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid, Rotterdam, 1972. 
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door drs. R. F. M. Lubbers 

400 De economische crisis en het 'plan Schouten' 
Weergave van een gesprek tussen dr. W. Albeda, prof. dr. D. B. J. Schouten, 
dr. B. de Vries en dr. J. Zijlstra, o.l.v. drs. T. Borstlap. 
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Het beleid ter bestrijding van de werkloosheid verkeert in een impasse. Er 
circuleren twee plannen, die tot verschillende aanbevelingen komen: het plan
Schouten en de voorstellen van de commissie-Wagner. Wat moet er straks in 
het regeerakkoord worden opgenomen? 

416 Aarde der mensen 

door dr. L. Oranje 
De relatie tussen geloof en politick wordt door christenen in de derde wercld 
dikwijls anders beleefd dan in ons land. Door toenemende internationale, 
kerkelijke en politieke contacten komen christen-democraten daarmee in aan
raking. In deze bijdrage schrijft dr. Oranje over geloof en politick in Indonesie. 

424 Gezondheidszorg: met zorg behandelen 

door G. Z. de Vas 
Op vrijwel aile departementen wordt omgebogen. De indruk heerst dat dit 
gebeurt vanuit achterhaalde filosofieen, die gebaseerd zijn op de ervaring dat 
er elk jaar meer geld beschikbaar komt. Bezuinigen bij het handhaven van 
deze verouderde filosofieen betekent dat minder geld direct leidt tot een 
slechter beleid. Nodig is een nieuwe benadering op de verschillende terreinen 
van overheidszorg. Want het beschikbaar krijgen van steeds meer financiele 
middelen om een beleid te voeren is toch niet de hoogste christen-democra
tische wijsheid voor de jaren tachtig? 
Wat betekent dit voor de volksgezondheid? 

432 Over de rol van de staat 

door dr. M. Ruppert 
In dit artikel bespreekt dr. M. Ruppert de dissertatie van G. J. M. van Wissen, 
getiteld 'De christen-democratische visie op de rol van de staat in het sociaal
economische Ieven'. 

446 Documentatie 
Geloof en Politick 

door dr. E. Schroten 

Rede, uitgesproken op een conferentie van CVP en CDA op 11 en 12 juni 
te Antwerpen. 

453 Boekbespreking 

The Christian Democratic Parties of Western Europe, door R. E. M. Irving. 
Dit werk wordt besproken door mr. dr. A. Postma. 
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Hoe nu verder? 

Dit najaar zal in CDA-kring veel gespro
ken worden over de verdere koersbepaling 
van onze beweging. 
Daar zitten korte- en lange-termijn-aspec
ten aan. Ten diepste is die vraag er echter 
een van fundamentele aard. Waar staan 
wij, wat willen wij? 
Welke zedelijk-politieke band verenigt 
ons en hoe geven wij daar herkenbaar uit
drukking aan? 

Mijn eerste waarneming is deze. Wij be
schikken over een uitstekend beginselpro
gram, dat steeds vertaald wordt in ver
kiezingsprogramma's die er mogen zijn. 
Maar tach. Te snel drijven wij af naar 
tactische keuzes, naar over-accentuering 
van financiele aspecten. Te weinig worden 
principiele uitgangspunten werkelijk door
leefd. 
Vanwaar die verschraling? Ik zie daarvoor 
twee totaal verschillende oorzaken. Een 
daarvan is de voortdurende regeringsver
antwoordelijkheid van het CDA, de laat
ste tijd gecombineerd met het samenval
len van het lijsttrekkerschap met het eerste 
ministerschap, die de beweging qua in
vloed technisch effectief, maar politick 
minder herkenbaar maakt. 

Een andere reden is het volgende. Bij het 
gerechtvaardigde onderscheid tussen kerk 
en politick is voor vele CDA-ers het so
ciaal-maatschappelijk denkgoed van de 
kerken van groat belang. Welnu, onmis
kenbaar slijt de mate waarin men zich 
daarin verdiept. En voor zover men zulks 
doet wordt men sterk gehandicapt door 
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verschillen van mening in de kerken. Zelf 
kan ik de katholieke kerk het best be
oordelen. Daar was, ook in de laatste 
jaren, zeker een hele reeks aan waarde
volle bisschoppelijke brieven en pauselijke 
encyclieken. Maar worden ze echt bestu
deerd? En is men niet veeleer bezig met de 
tegenstelling restauratie versus vernieu
wing? Om maar niet te spreken van hen 
die het verder 'wei geloven'. Kortom de 
kerken werken eerder verlammend dan 
stimulerend op het CDA als politieke be
weging. Oat is geen verwijt aan de kerken, 
maar aan de !eden van die kerken, waar
onder vele CDA-ers. Voor het CDA is 
dit momenteel helaas geen krachtbron in 
het appel tot publieke verantwoordelijk
heid. 

Mijn tweede waarneming. 
Gegeven de scherpe crisis vinden socialis
ten en liberalen makkelijker hun eigen 
profiel. Socialisten door andermaal de 
materiele tegenstellingen in de samenle
ving te accentueren. Het arme (solidaire) 
links bestrijdt het rijke ( egoi:stische) 
rechts. 
Liberal en door het thema: 'overheid en 
politick maken er een potje van'. Crises 
vragen erom een 'schuldige' aan te wijzen. 
De socialisten zeggen dan: de hazen. De 
liberalen zeggen: de overheid. Voor beide 
gesimplificeerde themata is er een rijke 
voedingsbodem. De christen-democratic 
heeft momenteel geen vergelijkbaar een
voudig basis-thema. Zeker, zulk een basis
thema kan zijn, en is in het verleden ook 
wel geweest, het afzetten tegen de polari-

COl: 

sa til 
Voc 
brui 
wei 
dat: 
pol<: 
b.v.· 
bew 

Een 
De 
VVJ 
van, 
dit' 
prof 
herE 
van 
elec 
maa 
vols 
Is h• 
jare1 
naar 
moe 
trcd' 
inho 
Dez1 
omd 
over 
mee 

Dec 
lijke 
moe 
Nieu 
uitd< 
nict 
gran 

CHRI 



8 COLUMN 

satie; de polarisatie als grote schuldige. 
Voor ecn volkspartij is dat een volop 
bruikbaar thema, maar dan komt het er 
wei op aan als volkspartij te functioneren, 
dat wil zeggen breed en tegelijk effectief 
polarisatie doorbrekend. Dan kan men 
b.v. niet kotsmisselijk zijn van de vak
bcweging. 

Een derde waameming is tenslotte deze. 
De jongere generatie is in hoge mate 
YVD-georicnteerd. De verkiezingsuitslag 
van 8 september toont dat aan! Men kan 
dit afdoen met de stelling dat de VVD 
profijt trekt van haar houding van 'de 
heren in Den Haag hebben er een potje 
van gemaakt'. Tot op zekere hoogte is hun 
electorate winst zeker daaraan te wijten, 
maar met die constatering mogen wij niet 
volstaan. 
Is het niet vee! meer zo, dat, net als in de 
j<'ren zestig uit onze kringen zeer velen 
naar links uitweken op themata als 'de
mocratisering, milieu, etc.', er nu een uit
tredcn naar rechts plaatsvindt 66k op 
inhoudelijke gronden? 
Deze zijn weliswaar minder herkenbaar 
omdat hierbij om minder invloed van de 
overhcid wordt gevraagd in plaats van 
mecr, maar toch. 

De christen-democratic zal bij deze feite
lijke tendcnsen naar rechts kaf en koren 
moctcn gaan scheiden. 
Nicuw rcchts is diffuus, maar het is een 
uitdaging vast te stellen wat wei en wat 
niet in overeenstemming is met ons pro
gram van uitgangspunten. 
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Dat de afkalving van onze christen-demo
cratic in het begin van de zeventiger jaren 
voor een periode van 10 jaar tot stilstand 
kwam, is naar mijn overtuiging in hoge 
mate te danken geweest aan het inhoude
lijk antwoord op de toen door links aan 
ons gestelde vragen. 
Het gaat er nu om of wij de themata die 
nieuw rechts thans stelt ook goed zullen 
kunnen beantwoorden. Dat is andermaal 
een uitdaging, die wij niet moeten willen 
ontgaan. Dat is geen tactisch vraagstuk, 
maar een fundamentele uitdaging, te be
antwoorden door een principiele en sa
menhangende politick van een partij die 
zich steeds opnieuw wil vernieuwen. 
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Op uitnodiging van de redactie zijn op 
2 september voor een gesprek bijeenge
komen de heren dr. W. Albeda, prof. dr. 
D. B. J. Schouten, dr. B. de Vries en 
dr. J. Zijlstra. 
De aanleiding voor het gesprek, dat onder 
Ieiding stand van de redactiesecretaris, 
was de impasse in het sociaal-economisch 
beleid, en de publicaties van een aantal 
recente plannen tot bestrijding van de 
werkloosheid. Het gesprek spitste zich 
toe op het zgn. 'Plan-Schouten'. 

De economische crrs1s en het 
'Plan-Schouten' 

BORSTLAP: De aanleiding voor dit gesprek is de impasse in het sociaal-econo
misch beleid. Treffend in dit verband is de gewijzigde toonzetting van de geactuali
seerde partijprogramma's 1982 ten opzichte van die van 1981: ze zijn thans aan
merkelijk minder ambitieus en men durft geen aantallen van te realiseren nieuwe 
arbeidsplaatsen meer te vermelden. Temidden van deze programmatische beschei
denheid worden thans met grate stelligheid twee benaderingen bepleit: het zoge
naamde 'Plan-Schouten' en het plan van de commissie-Wagner. Mag ik De Vries 
vragen allereerst de economische crisis in hoofdlijnen te schetsen. 

I. Analyse van de crisis 

DE VRIES: In de eerste plaats wil ik op
merken dat de crisis van dit moment zich 
niet beperkt tot het economisch Ieven. Het 
raakt onze hele samenleving, in politiek, 
sociaal, cultureel en religieus opzicht. De 
wijze waarop de samenleving tegen de 
politiek is gaan aankijken verschilt ook 
van vroeger. De politiek is verworden tot 
de grote uitdeler van de verzorgingsstaat. 
Allerlei evenwichten zijn de laatste jaren 
verstoord geraakt. 
Economisch gezien geloof ik dat de huidi
ge crisis niet minder ernstig is dan die in 
de jaren '30. De werkloosheidspercen
tages, inclusief die van de verborgen 
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werkloosheid, beginnen die van de jaren 
'30 te naderen. Bet verschil is wei dat de 
huidige crisis zich afspeelt op een veel 
hoger welvaartsniveau dan destijds. Ik 
vrees wei eens dat wij hierdoor ook de 
kans krijgen het aanpakken van de pro
blemen voor ons uit te schuiven. 
Voor een goed zicht op wat er thans aan 
de gang is, moeten wij de structurele inter
nationale verschuivingen in de wereld
economie hier signaleren. lk constateer 
dat ons land internationaal de boot mist. 
Ons beleid is er niet op gericht sterk te 
houden wat sterk is, sterker te maken 
wat te zwak is en af te bouwen wat het in 
de toekomst echt niet meer kan bolwerken 
in internationaal verband. Bet beleid dat 
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in ons land in de jaren '70 terzake is ge
voerd is niet goed geweest. In Engeland en 
in ons land zijn in de jaren '70 het groot
ste aantal arbeidsplaatsen in de industrie 
verloren gegaan. Wij hebben het ronduit 
slechter gedaan dan onze nabuurlanden. 
Ik wil vervolgens wijzen op de specifiek 
nationale aspecten van de crisis: wij heb
ben in ons land jarenlang een mentaliteit 
gehad die erop neerkwam dat alles wat in 
de collectieve sector plaatsvindt goed is 
en alles wat in de marktsector plaatsvindt 
niet zoveel waardering verdient. De finan
ciering verliep via het uithollen van de 
winsten in het bedrijfsleven en de enor
me aardgasbaten. 
Later moesten wij ook nog het financie
ringstekort 'aanspreken'. Wij staan nu met 
de rug tegen de muur omdat de beproefde 
financieringswegen uitgeput zijn. Wij moe
ten thans orde op zaken stellen, met name 
ook in de collectieve sector, waar de ont
wikkeling onbeheersbare trekken is gaan 
vertonen. Wij zien in het afgelopen jaar 
een dramatische explosie van zowel het 
financieringstekort als de werkloosheid. 

SCHOUTEN: Ik wil hier graag wijzen op 
de aanwezigheid van twee stromingen die 
tot verschillende verklaringen voor de 
huidige crisis komen; De Vries legt sterk 
de nadruk op de hoge overheidsuitgaven 
die de winsten van het bedrijfsleven heb
ben uitgehold, waar tegenover - maar het 
is een beetje de-kip-en-het-ei-kwestie -
anderen stellen dat de veel te snelle stij
ging van de reele loonkosten de voor
naamste oorzaak is geweest. Overheids
uitgaven zijn immers voor 80 zo niet 
90 % endogeen 1 en dus maar voor een 
zeer gering gedeelte exogeen. Omdat in 
het bedrijfsleven de loonkosten niet in de 
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hand ~zijn gehouden, zijn als gevolg van 
de koppelingen de overheidsuitgaven de 
pan uit gerezen. Ik ben geneigd de schuld 
te geven aan het bedrijfsleven, waardoor 
de overheidsfinancien een chaos zijn ge
worden. Dit in tegenstelling tot het stand
punt van de werkgevers die de rol van de 
overheidsfinancien benadrukken ter ver
klaring van de economische crisis van dit 
moment. 

ZIJLSTRA: Maar de werkgevers hebben 
toch ook reeds jarenlang gewezen op de 
loonfactor? 

ALBEDA: Jawel, maar de werkgevers 
hebben toch altijd tegen de overheid ge
zegd: als jullie nu maar zorgen dat de 
sociale zekerheidslasten niet te groat wor
den, dan kan je aan ons wei het onder
handelen over de lonen overlaten. Ik denk 
dat voor het analyseren van de nationale 
oorzaken van de crisis de verloren strijd 
van de werkgevers in '77 over de automa
tische prijscompensatie een belangrijke 
factor is geweest. Want ondanks een dui
delijke stagnatie van de economische be-

1 F:ndogeen betekent: van binnen het stelsel, d.w.z. dat de endogene groei van de overheids
uitgaven veroorzaakt is doordat meer mensen een beroep doen op bestaande ongewijzigde 
ovcrheidsvoorzieningen of dat een gegeven prijsontwikkeling steeds hogere overheidsuitgaven 
vcroorzaakt. Groei van de uitgaven derhalve zonder nieuw beleid. Exogeen betekent: groei van 
de uitgaven als gevolg van wijziging van het overheidsbeleid of van het stelsel van sociale 
zckerhcid. Groei dus als gevolg van nieuw beleid. 
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drijvigheid zijn de Jonen oak na '77 fors 
gestegen. Totdat uiteindelijk de regering 
ingreep. 
Los hiervan wil ik signaleren dat in de 
hele westelijke wereld de winstcijfers 
enorm afnemen. Je ziet dat in Europa, je 
ziet dat in Zuid-Afrika, je ziet dat in 
Japan. 

ZIJLSTRA: Maar dat is heel verklaar
baar. Na een stijging van winstcijfers volgt 
een daling als gevolg van het normale 
conjunctuurverloop. Dat verklaart even
wei niet de structurele crisis waarin wij 
geraakt zijn. 

ALBEDA: Maar is het internationale in 
de ontwikkelingen niet een verklaring dat 
er juist ook achterliggende structurele 
oorzaken aan de orde zijn. lk denk aan 
scheefgegroeide verhoudingen in de we
reid. De relatie tussen de westelijke we
reid enerzijds en de ontwikkelingslanden 
anderzijds. De ontwikkeling van de olie
prijzen sinds '73 en deze verstoringen in 
de internationale economie troffen ons op 
het moment dat we al in een verslechterde 
positie verkeerden. 

ZIJLSTRA: Wanneer we de energiecrisis 
van '73 niet hadden gehad dan is het niet 
uitgesloten dat we de conjuncturele fase 
van de dalende winsten te boven waren 
gekomen. Met name de tweede oliecrisis 
in '78/79 toen we nag op onze benen 
stonden te trillen van de eerste, heeft op
nieuw een krachtige impuls voor een ver
dere verslechtering gegeven. 

SCHOUTEN: Maar het bedrijfsleven had 
deze exogene impuls tach moeten verwer
ken ten laste van de lonen? En dat is niet 
gebeurd. 

ZIJLSTRA: De politiek heeft mee be
vorderd dat deze lasten werden afgewen
teld op het bedrijfsleven. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 9j82 

402 

dr. W. Albeda 

ALBEDA: Nadat de OECD had aanbe
volen op Keynesiaanse wijze de crisis te 
beheersen. Er zijn maar een paar Ianden 
die dat destijds niet hebben opgevolgd, 
die thans in de gelukkige omstandigheid 
verkeren dat zij er vee! beter voorstaan 
dan de anderen. 

ZIJLSTRA: De OECD heeft destijds 
terecht ingezien dat zolang de olie-over
schotten werden opgehoopt in de Arabi
sche Ianden en niet werden besteed, je 
deze overschotten moet compenseren 
door extra bestedingen uit te Iokken. Dat 
is iets anders dan dat de Iooninkomens 
werden beschermd ten koste van de winst
inkomens. Pas bij de tweede oliecrisis is 
men tot de conclusie gekomen dat dit niet 
kan. Als we dit bij de eerste oliecrisis 
hadden vermeden dan was de ontwikke
Iing waarschijnlijk minder rampzalig ge
weest. 

SCHOUTEN: De Iasten van de energie
prijsstijging moet je ten Iaste brengen van 
de consument en niet ten laste van de 
winsten. Los daarvan staat dat wanneer 
de olieproducerende Ianden oppotten, je 
van overheidswege tot extra bestedings
impulsen moet komen. Dat is gewoon 
nodig voor het behoud van de kringloop 
in de wereld. 
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Prijscompensatie 

ZIJLSTRA: Ik herinner mij nog zeer 
geed de discussies in de SER over de in
voering van de prijscompensatie. Wij heb
ben dat toen zeer bewust besloten. Waar
om? Omdat met de sterker wordende 
prijsstijgingen dan daarvoor, de vakbe
weging de neiging had om zich bij de 
loononderhandelingen in te dekken tegen 
de maximale prijsstijging. Men verlangde 
vantevoren een prijscompensatie voor de 
prijsontwikkeling die men het komende 
jaar vreesde. Toen hebben we unaniem in 
de SER gezegd, dat een prijscompensatie 
in de lonen, die achteraf wordt betaald, 
geen versnelling van de inflatie betekent 
en een gezond element kan zijn in de 
loonvorming. Maar wij hebben erbij ge
zegd, dat prijsontwikkelingen die veroor
zaakt worden door overheidsmaatregelen 
uiteraard buiten de prijscompensatie moe
ten blijven omdat deze de bedoeling heb
ben middelen over te hevelen van de par
ticuliere sector naar de overheid. Die 
lasten mogen dus niet worden afgewen
teld. Bovendien hebben we vastgesteld dat 
ruilvoetverslechtering evenmin in de prijs
compensatie opgenomen moet worden. 
Wij hebben echter ook vastgesteld dat dit 
een wat ingewikkelder problematiek be
treft dan overheidslasten en dat op dit 
punt nadere studie vereist is. Ruilvoetver
slechteringen varieren nogal en het pro
bleem was om een methode te vinden om 
cen trendmatige ontwikkeling in de ruil
voet mutaties op het spoor te komen en 
vervolgens buiten de prijscompensatie te 
houden. Aan deze nadere studie is nooit 
gewerkt. Wij hebben het probleem zeer 
wel onderkend, maar niet toegepast. En 
toen de eerste oliecrisis in '73 kwam heeft 
men het vergeten. En dat terwijl deze olie
crisis een klassiek geval is geweest om 
deze clausule toe te passen. Er was geen 
intellectuele onhelderheid, maar eenmaal 
de prijscompensatie als verworven recht 
aanvaard, liet toen bijna geen uitzonde-
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ringen meer toe. Zo is het destijds gegaan. 

ALBEDA: Wij moeten concluderen dat 
de overheid en de sociale partners niet 
goed op de recessie hebben gereageerd. 
De sociale partners hebben het spel van 
de Joonstijgingen gespeeld tot praktisch 
1980 aan toe en tegelijkertijd heeft de Ne
derlandse overheid ook niet gereageerd op 
de depressie omdat zij nu eenmaal een 
aantal ingebouwde mechanismen heeft 
van de welvaartsstaat en ook omdat in 
de jaren '70 nog een aantal forse uitbrei
dingen van die welvaartsstaat zijn aange
bracht. De hele recessie heeft zich niet 
uitgewerkt op de overheidssector, noch op 
de lonen, maar op het overig inkomen, 
de winsten. Dat bleek uiteindelijk het 
enige flexibele element dat de recessie 
kon 'opvangen'. 

DE VRIES: Maar mede door jouw beleid 
is onze nominale loonontwikkeling toch 
sterk gematigd geweest, vooral in het laat
ste kwart van de jaren '70. 

SCHOUTEN: Nominaallager ten opzich
te van vroeger, maar een echte reele loon
matiging is er niet geweest. Zeker voor 
een open economic als de onze zou de 
echte restpost in de economic de nomi
nale loonontwikkeling moeten zijn. De 
overige zaken, met name de prijsontwik-
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keling, zijn in hoge mate voor ons land 
een gegeven. En als wij zien hoe het feite
lijk in de jaren '70 is verlopen, dan moet 
ik constateren dat de reele lonen niet 
achtergebleven zijn bij de ontwikkeling 
van de arbeidsproductiviteit met als ge
volg dat we thans in zo'n hevige mate in 
een economische crisis verzeild zijn ge
raakt. 

Lonen of collectieve lasten 

ZIJLSTRA: Ik denk dat wij tach wat van 
mening blijven verschillen over het rela
tieve gewicht dat wij geneigd zijn te geven 
aan endogene resp. exogene oorzaken van 
het financieringstekort. Mijn vrees is dat 
in ons land het aantal exogene ontspo
ringen wordt onderschat dat vandaag nag 
in de overheidsbegroting zit en dat in 
valle hevigheid de komende jaren zal 
blijken. Vooral door diegenen die zich 
wat losjes weg uitlaten over het financie
ringstekort van dit moment. 

SCHOUTEN: Ik beweer dat wij deze 
hoge uitgaven van de overheid hadden 
kunnen financieren wanneer wij maar een 
gezonde winstontwikkeling hadden gehad 
als gevolg van een vee! gematigder loon
kostenontwikkeling. 

ZIJLSTRA: Ik ontken niet met Schouten 
dat herstel van de winstgevendheid van 
ons bedrijfsleven een zeer wezenlijke bij
drage zal zijn tot sanering van de collec
tieve sector. Maar ik ontken dat een her
stel van de winstgevendheid de problemen 
van de overheidsfinancien en de finan
cierbaarheid van de tekorten zal doen 
verdwijnen. Je moet het ene doen en het 
andere niet nalaten. Anders blijven wij in 
de moeilijkheden. 

II. Het 'Plan-Schouten' 
BORSTLAP: Wij blijven van mening ver
schillen over het relatieve gewicht van de 
bijdragen van de nominale loontwikkeling 
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en van de collectieve lasten aan de econo
mische crisis waarin wij verkeren. De 
volgende vraag die aan de orde moet ko
men is aan de heer Schouten. Kan hij aan
geven wat de kern van zijn benadering 
van de huidige crisis is, tegen de achter
grond van de analyse van de crisis die wij 
zojuist besproken hebben? 

SCHOUTEN: Gezien mijn analyse moe
ten wij de komende jaren met de sociale 
partners afspreken dat de nominale Ionen 
niet meer zullen stijgen. Dit afgezien van 
een zekere incidentele loonstijging die 
nodig is voor periodieken, promoties etc. 
Geen nominale loonstijging dus. Dat moe
ten wij afspreken voor een jaar of vier. 
Oat is de ene kant van mijn benadering. 
De andere kant, die op dit moment een 
beetje wordt gefrustreerd, treft het op peil 
houden van de bestedingen. Ik moet eer
Iijk zeggen dat toen ik mijn plan lanceerde 
zowel van geen nominale loonsverho
gingen als van bestedingsimpulsen via be
Jastingverlaging de positie van 's rijks 
financien nag niet zo chaotisch was als 
op dit ogenblik. Daarom heb ik gesugge
reerd een eventuele prijsstijging die nag 
zou plaatsvinden - die overigens bij een 
bevriezing van lonen zeer beperkt zal 
zijn - te compenseren door belasting
verlaging. De prijsstijging die ik verwacht 
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houdt verband met de nog voortgaande 
internationale prijsstijgingen. Ondanks 
een nationale productiviteitsgroei bij con
stante lonen. Ik wijs erop dat de over
heidsmiddelen die voor die compensatie 
beschikbaar moeten komen, vee! geringer 
zijn dan in de discussie veelal wordt ge
steld, omdat de prijsontwikkeling als ge
volg van de loonstop zeer vee! geringer 
zal zijn dan men vermoedt. 

ALBEDA: Moeten wij daarbij aan 3 a 
4% denken? 

SCHOUTEN: Ik verwacht bij een loon
stop niet meer dan 2 a 21/2 %. De loon
som van het bedrijfsleven is 200 miljard; 
21/2% is 5 miljard: daarmee zou in eerste 
instantie het financieringstekort toenemen 
door de belastingcompensatie. Het over
heidsbudget ontvangt echter meer belas
tingopbrengsten doordat als gevolg van 
de loonstop de winsten aanzienlijk toene
men. Dit is mijn eerste inverdien-effect. 
Het tweede inverdien-effect is dat in 
plaats van 1 0.000 faillissementen, waar
door de nationale koek aanzienlijk ver
mindert, er weer een normaal aantal 
faillissementen zal plaatsvinden van zeg 
2.000 per jaar. Dit effect zal al vrij spoe
dig te registreren zijn. Het derde inver
dien-effect is dat als gevolg van de alge
mene loonstop de overheid vee! minder 
zal behoeven uit te geven voor ambtena
rensalarissen, trendvolgers, sociale uitkc
ringen. Dit betekent dus een enorme ver
lichting aan de uitgave-zijde. En als vierde 
inverdien-effect noem ik een veel geringe
re prijsstijging voor de materiele over
heidsbestedingen, dus voor wegen, scho
len, gebouwen, etc. Tenslotte worden de 
rentelasten voor de overheid lager omdat 
de nominale rentevoet zal dalen. 
Mijn conclusie is dat de belastingverlich
ting van 5 miljard gemakkelijk gefinan
cierd kan worden met deze inverdien
effecten en naar mijn opvatting, binnen 
het eerste jaar. Centrale voorwaarde voor 
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deze aanpak is natuurlijk wei dat de Ne
derlandse Bank in staat is om bij een 
loonstop onze wisselkoers constant te hou
den, met name tegenover de Duitse markt. 
En ik denk dat via de renteverlaging die 
overigens gewenst is, dit ook mogelijk is. 

ZIJLSTRA: De Nederlandse Bank heeft 
nog nooit getracht te revalueren ( opwaar
deren) tegenover de Duitse markt. 

SCHOUTEN: En terecht. Maar ik wijs 
erop dat dit een centraal element zou 
moeten zijn in het akkoord van sociale 
partners en overheid: Nederlandse Bank 
zorg jij via je rentepolitiek voor een con
stante wisselkoers met de Duitsers. Ik ben 
ervan overtuigd dat de Nederlandse Bank 
dat kan! 

ZIJLSTRA: Dat ontken ik niet. 

SCHOUTEN: De tragiek van de zaak 
vind ik dat Van der Stee van al deze in
verdien-effecten weinig wil weten. Hij 
meldt aileen dat de loonbelasting natuur
lijk omlaag gaat bij een loonstop, maar 
verzuimt aan te geven aile vijf positieve 
effecten die ik hier zojuist heb opgesomd. 
Het gaat bij hem bijna de kant op van: 
alsjeblieft geen loonstop, want dan neemt 
het financieringstekort toe. Dit zijn na
tuurlijk geluiden die nergens op lijken. 
Het is een absolute onjuiste voorstelling 
van zaken. Maar zo'n benadering van de 
minister van financien heeft natuurlijk wei 
een geweldige invloed op de vakbeweging. 

BORSTLAP: Ik stel u voor eerst de 
economische kanten van het 'Plan-Schou
ten' te bespreken. Klopt het wat de heer 
Schouten beweert terzake het effect op de 
prijzen, de inverdien-effecten etc. Vervol
gens kunnen we dan de meer bestuurlijke 
aspecten aan de orde stellen: is het denk
baar dat in de Nederlandse verhoudingen 
een dergelijk plan metterdaad gerealiseerd 
wordt? Kunnen de sociale partners mee-
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werken; moeten we het centraal of decen
traal aanpakken. Dit zijn vragen die voor
al in de 'commissie-Wagner' aan de orde 
zijn geweest. Maar nu eerst de vragen over 
de economisch-technische merites van 
het 'Plan-Schouten'. 

Oorspronkelijke versie 

ZIJLSTRA: Ik constateer dat van de vele 
versies die van het 'Plan-Schouten' inmid
dels in omloop zijn wij vanavond de oor
spronkelijke versie gehoord hebben: geen 
enkele nominale loonstijging ( afgezien 
van een beetje incidenteel). Bet effect 
ervan is inderdaad een veel lagere prijs
stijging, dan we anders zouden hebben 
gehad. Maar mijn aarzelingen hebben be
trekking op met name de calculaties van 
de voordelen gedurende het eerste jaar. Er 
komt, wanneer wij per 1 januari de lonen 
bevriezen natuurlijk in '83 een fikse over
loop van de prijzen uit '82. Er komen 
huurprijsstijgingen, aardgasprijsstijgingen, 
verhogingen van de landbouwprijzen. lk 
denk dat we veel eerder bij de 4 % uit
komen dan bij de 21/2 %. Dat zou nog 
een grate verbetering t.a.v. de huidige 
situatie zijn maar het heeft natuurlijk ook 
zijn effecten op het financieringstekort, 
wanneer deze hogere prijsstijgingen door 
belastingmaatregelen gecompenseerd zou
den moeten worden. Want compenseren 
van 4% betekent dus geen 5, maar 8 
miljard extra last voor de overheidsfinan
cien. Maar nu de inverdien-effecten die 
daar volgens Schouten tegenover staan. 
Wij moeten ons hier geen grate bedragen 
bij voorstellen, want ook als ik mezelf tot 
enthousiasme over de inverdien-effecten 
zou brengen: de inverdien-effecten vragen 
tijd. Waarom? Omdat het vaststaat dat 
gedurende zeker 2 jaar het tot op het bot 
uitgemergelde bedrijfsleven de baten die 
uit de loonmatiging zullen voortvloeien 
zullen gebruiken om tot herstel van een 
gezonde financiele structuur te komen. Ze 
zullen onmiddellijk van zware bankkredie-
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ten af willen. Ik zeg niet dat die inverdien
effecten niet zullen optreden, maar ik 
verwacht het eerste en het tweede jaar 
daar niet de compenserende effecten van 
die Schouten er blijkbaar van verwacht. 
Die komen later. 

SCHOUTEN: De inverdien-effecten die 
Zijlstra nu noemt, die krijg je inderdaad 
later. Ik taxeer in het eerste jaar andere 
inverdien-effecten. Ik noem het terug
brengen van het aantal faillissementen. 
Dat gebeurt onmiddellijk. Er is een enorm 
verschil in de toeneming van onze natio
nale koek wanneer men mijn maatregelen 
neemt, doordat aan het afstootproces on
middellijk een halt wordt toegeroepen. De 
vergroting van de koek via meer investe
ringen komt inderdaad pas later, maar 
dat is niet mijn inverdien-effect van het 
eerste jaar. 

ZIJLSTRA: Maar het niet-failliet gaan 
van ondernemingen die anders wei failliet 
zouden gaan is het voorkomen van een 
verdere verslechtering, maar geen verbe
tering van het overheidsbudget dat er nu 
is. Bet financieringstekort en de chaoti
sche ontwikkelingen daarvan, wordt er 
niet door verbeterd. Althans niet binnen 
de eerste twee jaar. Dat is mijn grootste 
zorg. Je kan wel zeggen: als je mijn plan 
niet uitvoert dan wordt het nog veel er
ger ... 

SCHOUTEN: Dat is precies het punt. 
Binnen een jaar kan volgens mij een halt 
toegeroepen worden aan een verdere ver
slechtering van het financieringstekort. 

ZIJLSTRA: Maar ik wil me nu baseren 
op de vraag naar de draagbaarheid van de 
gevolgen van Schouten's benadering voor 
het financieringstekort in de eerste twee 
jaar. En dan zeg ik dat ik de directe ver
betering van het financieringstekort in 
veel geringere mate dan Schouten zie, dat 
ik het te compenseren verlies aan koop-
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kracht door belastingmaatregelen veel 
omvangrijker inschat en de op korte ter
mijn te realiseren inverdien-effecten veel 
geringer. Dan zeg ik, hoezeer ik ook met 
Schouten wil meedenken: wij ontkomen 
niet aan een forse sanering van de over
heidsfinancien. 

SCHOUTEN: Maar dat wil ik losmaken 
van mijn plan, omdat het als zodanig het 
tekort niet vergroot. 

ZIJLSTRA: Nee, wij kunnen dater niet 
van losmaken, omdat als het werkelijk zo 
zou zijn dat het financieringstekort thans 
tussen de 10 en 11 % bedraagt, dan is dat 
gegeven relevant voor de vraag of die 
8 miljard er nog wei bij kunnen, boven en 
behalve de vele miljarden die in de pijp
leiding zitten. Omdat we daarmee op de 
rand van de financicrbaarheid balanceren. 
Als we niet uitkijken zal dit ons terugdu
wen in de kring van landen die een soort
gelijk beleid al jaren hebben gevolgd en 
die met een financieringstekort van zo'n 
15 % zitten: ltalie, Belgie, Denemarken. 
Zij moeten nu 15 % rente over het finan
cieringstekort betalen: dat kan onze over
hcid niet meer dragen. 

DE VRIES: Maar als je nu een beleid 
voert op grond waarvan wij toch kunnen 
aannemen dat we er binnen een jaar of 
vier weer redelijk bovenop zijn; is het 
accepteren van die acht miljard extra 
financieringstekort danniet veel beter dan 
ccn geringer financieringstekort aanvaar
den maar wei met een stagnerende econo
mische ontwikkeling. 

ZIJLSTRA: Dat beweer ik niet. Ik ben 
hct ecns met de stelling dat indien en voor 
zovcr wij voor vier jaar een beleid met de 
sociale partners zouden kunnen afspre
kcn dat leidt tot de substantiele vermin
dcring van de arbeidskosten waar Schou
ten op doelt dan moet naar mijn opvatting 
de draagbaarheid van het financierings-
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tekort in dat overleg worden meegeno
men. Natuurlijk mag je een discussie over 
het financieringstekort niet verabsolute
ren. Dat doe ik ook niet. Mijn punt is dat 
op een gegeven moment het financierings
tekort zo hoog is dat er, met welke be
doelingen dan ook, niet meer bij kan. Dan 
is het geld eenvoudig op. Ik vrees dat we 
dat punt thans bereikt hebben. Ik bedoel 
dus, dat het niet meer financierbaar is 
tegen de relatief lage guldens rente en dat 
wij dan door een sprongvariatie naar een 
veel hoger rentepeil zullen moeten gaan. 

ALBEDA: Moeten wij ons niet de prin
cipiele vraag stellen of het financierings
tekort als zodanig en het terugdringen 
ervan, een doelstelling kan zijn. Want het 
terugdringen van dit tekort door belasting
verhoging of minder overheidsuitgaven 
zullen leiden tot een verdergaande neer
waartse ontwikkeling van de conjunctuur 
met als resultaat verminderde belasting
inkomsten en dus een hoger financierings
tekort. Het financieringstekort is immers 
een functie van de economische ontwik
keling? 

ZIJLSTRA: Ik zou het met die stelling 
100 % eens zijn wanneer het financie
ringstekort nu 5 % zou zijn. 
Dit soort betogen onderschatten volstrekt 
de noodlottige positie waarin rijks finan
cien verkeren. 

SCHOUTEN: Maar dat ontkennen we 
niet. Ik wil de actuele situatie loskoppe
len van de grondtrekken van mijn plan. 

ZIJLSTRA: Maar ik kan het juist niet 
loskoppelen omdat jouw benadering nu, 
op dit moment, een vergroting van het 
financieringstekort inhoudt. Ik verabsolu
teer het probleem van het financierings
tekort niet. 

ALBEDA: Maar heb je toch niet het ge
voel dat het thans een beetje gebeurt? 
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ZIJLSTRA: Hoe kun je dat nu toch zeg
gen. De politick heeft tot dusverre geen 
echte zorg over het financieringstekort ge
had. Weet men wei water aan de gang is? 
Weet men wel wat het financieringstekort 
was van de miljoenennota '81? 51/4%. 
En waarmee '82 nu dreigt afgesloten te 
worden? Dat is toegenomen van respec
tievelijk 51/4 tot 10 a 11 % met een over
voile pijpleiding naar 1983. Mijn stelling 
is dat een operatic op het gebied van de 
lonen zoals Schouten die voorstelt, ons 
niet de ogen mag doen sluiten voor de 
noodzaak tot sanering van de overheids
financien. 

DE VRIES: Ik behoor tot die politici die 
zich inderdaad niet in die mate zorgen 
maakt over het financieringstekort; ik 
maak me zorgen om de onbeheersbaarheid 
in de overheidsuitgaven. Wat ik wil is dat 
er een beleid gevoerd gaat worden waarbij 
wij zeggen: de komende jaren is de groei 
van het nationaal inkomen zeg 1 % dat 
we op basis van deze groei de aanvaard
bare omvang van de collectieve uitgaven 
bepalen naar bijvoorbeeld de zgn. 'Zijl
stra-norm'. Dus eerst de collectieve uit
gaven strak afstemmen op de groei van de 
economic. Een tweede probleem is: welk 
niveau van totale bestedingen heeft deze 
volkshuishouding nodig om de productie
capaciteit redelijk bezet te houden, om de 
betalingsbalans in evenwicht te houden en 
om het gewenste herstel van investeringen 
in het bedrijfsleven te bevorderen. Voor 
het beantwoorden van deze tweede vraag 
is de omvang van de collectieve lasten
druk van belang, omdat verlaging van 
deze druk leidt tot extra bestedingen in 
onze economic. 
Als ik mijn eerste opdracht heb uitgevoerd 
( orde op zaken stellen in de collectieve 
sector) dan komt mijn tweede zorg aan de 
orde: het voorzien in een voldoende ni
veau bestedingen. Daartoe kan het nodig 
zijn dat ik tijdelijk een financieringstekort 
accepteer, waarvan ik eigenlijk moet zeg-
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gen dat het structureel volstrekt onaan
vaardbaar is. Maar in bepaalde omstan
digheden kan dat aanvaardbaar zijn, met 
name als onze externe positie dat toelaat. 

ZIJLSTRA: Mijn punt is, dat wij bij dit 
verhaal cijfers moeten invullen. Men zal 
mij niet horen zeggen dat wij het finan
cieringstekort nu op zeer korte termijn 
terug zouden moeten brengen tot in de 
buurt van 3 a 4 % van het nationaal in
komen. Dat kan natuurlijk niet. Maar 
waar het om gaat is, dat ik ook geen hou
ding zie die, zoals de heer De Vries zegt, 
orde op zaken wil stellen in de collectieve 
sector. J e zou bijvoorbeeld mogen ver
wachten dat de politieke partijen vandaag 
de dag van nieuwe initiatieven afzien. 
Omdat het echt niet meer kan. Niks 
daarvan; en in het regeringsprogram van 
'81 en in de programma's van de politieke 
partijen nu, barst het van de nieuwe ini
tiatieven. 

DE VRIES: Dat is waar en dat kan na
tuurlijk ook niet. Maar mijn punt is dat 
als de particuliere sector het op dit mo
ment dermate laat afweten dat mensen 
geen moed meer hebben om bijvoorbeeld 
huizen te kopen, ondernemers geen moed 
meer hebben om te investeren, dan kan 
het nodig zijn dat wanneer ik orde op 
zaken stel in de collectieve sector, ik toch 
oak via mijn collectieve lastendruk zo 
nodig extra bestedingsimpulsen organi
seer. In dit opzicht blijf ik Keynesiaan. In 
dat verband kan ik het mij voorstellen dat 
je in bepaalde omstandigheden bijvoor
beeld een financieringstekort van 12 % 
accepteert. 

ZIJLSTRA: Maar dat hebt u nu al. De 
tragiek van de situatie van dit moment is 
dat we het beleid zoals Schouten het voor
stelt niet in praktijk kunnen brengen door 
ons slordige gedrag in het verleden met 
betrekking tot de overheidsfinancien. 
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DE VRIES: Maar is het waar dat het 
plan-Schouten nu niet kan? Ik zie nog 
steeds een fors overschot op onze Iopende 
rekening van de betalingsbalans, ik zie 
een stuk onderbezetting van de productie
capaciteit. Ik ben het met u eens: die col
lectieve sector moet gesaneerd worden. 
Maar dat betekent niet dat we als over
heid de negatieve bestedingsontwikkeling 
maar passief over ons heen moeten Iaten 
gaan. 

ZIJLSTRA: In de begroting '81 is een 
financieringstekort begroot van 5; dat 
wordt 8. Wanneer de begroting van '83 
wordt ingediend op 11, dan moe ten er 
wonderen gebeuren, wil het niet 13 wor
den. 
Wij staan aan de rand van de afgrond van 
de financierbaarheid tegen de guldens
rente van dit tekort; dat wordt- en dat 
is voor mij onbegrijpelijk - volstrekt on
voldoende onderkend. 

ALBEDA: De discussie gaat niet over 
onze zorgen inzake het financieringste
kort; de discussie gaat over de vraag op 
welke wijze we het financieringstekort 
kunnen verkleinen. En de vraag is: ver
klein je inderdaad het financieringstekort 
met een beleid van voornamelijk bezui
nigen? Levert iedere bezuiniging niet een 
vermindering van belastingen op? En 
vergroot die bezuiniging daarmee niet het 
financieringstekort? 

ZIJLSTRA: Maar er is toch nog niet 
werkelijk bezuinigd? Een begroting '81 die 
met een financieringstekort van 51 I, % 
wordt ingediend en op dit moment is het 
crgens tussen de 10 en 11 %. Men noemt 
ombuigingen afwijkingen van de meer
jaren ramingen. Maar dat zijn geen om
buigingen. Dat is hooguit wat minder meer 
dan men zich had voorgenomen. Er is 
aldus gedefinieerd tot nu toe nog nauwe
lijks omgebogen. 
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DE VRIES: Maar vergeet men op finan
cien niet te zeer dat ombuigingen ook 
zogenaamde uitverdien-effecten hebben. 
Daar hoor je ze nooit over. 

ZIJLSTRA: Ik zeg dater tot dusverre 
niet wezenlijk omgebogen is. 

SCHOUTEN: Dat is juist. 

DE VRIES: Dat is niet helemaal juist. 
Zie bijvoorbeeld het trendbeleid bij de 
ambtenaren, de afgelopen jaren. De sala
rissen van de ambtenaren zijn de afgelo
pen 5 jaar ongeveer 10 % minder geste
gen dan die in het particuliere bedrijfs
leven. 

ZIJLSTRA: Noem je dat ombuigingen? 
Ik beweer dat als in twee jaar tijd een 
financieringstekort verdubbelt dat daar 
een fikse exogene component in zit. Dat 
wordt onvoldoende onderkend. Ombuigen 
in de politieke betekenis betekent: een 
afwijking van hetzij bestaande regelingen, 
hetzij afwijkingen van bestaande meer
jarenprogramma's. Dat wil allerminst zeg
gen dat het ook in economische zin om 
ombuigingen gaat. 

BORSTLAP: Ret blijkt dat de heer Zijl
stra positief op de heer Schouten zou 
willen reageren, ware het niet dat we thans 
met een financieringstekort zitten van tus
sen de 10 en 11 %. De heer Schouten 
onderkent met de heer Zijlstra de bijzon
dere situatie van het hoge financierings
tekort en de effecten daarvan op de door
veering van zijn plan. 

SCHOUTEN: Reden waarom ik vind dat 
in het overleg met de sociale partners ook 
aan de orde moet komen een bijdrage van 
de sociale partners aan het saneren van de 
overheidsuitgaven, dus het terugdringen 
van het financieringstekort. 

DE VRIES: U bent niet bang dat daar-
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door de bestedingen een te geringe impuls 
van overheidszijde zullen krijgen. 

SCHOUTEN: Het plan-Schouten moeten 
we bekijken zoals het er ligt: nominale 
bevriezing van de lonen en compenseren
de belastingmaatregelen. Daarnaast is er 
het probleem van het uit de hand gelopen 
financieringstekort. Wat bent u, sociale 
partners, bereid aan dit probleem bij te 
dragen? In de sfeer van sociale voorzie
ningen, de uitgavenkant van de overheid, 
etc. Ik erken dat dit op korte termijn een 
vermindering van bedrijvigheid kan op
leveren, omdat de bestedingsimpulsen nu 
eenmaal minder kunnen zijn, maar ver
geet niet welke mogelijkheden de Neder
landse Bank heeft om met zo'n groot 
overschot op de betalingsbalans een be
leid te voeren gericht op een reele rente
verlaging en ook daarvan kunnen zeer 
aanzienlijke compenserende bestedings
impulsen uitgaan. 

ZIJLSTRA: Als ik het mag zeggen: dat 
heeft de Nederlandse Bank toch waar
achtig waar gemaakt. Weet u dat een 
duits bedrijf voor bankcrediet op dit ogen
blik meer dan 2 % meer moet betalen 
dan een Nederlands bedrijf aan een Ne
derlandse bank. 

III. De kabinetsplannen 

BORSTLAP: Hoe reageert u op de feite
lijke kabinetsplannen, zoals die pal voor 
de verkiezingen zijn bekend gemaakt. Een 
bevriezing van ambtenarensalarissen, 
trendvolgers en sociale uitkeringen en 
een oproep aan de sociale partners een
zelfde loonontwikkeling in het bedrijfs
leven overeen te komen. Dit beleid lijkt 
op de helft op het plan-Schouten. De 
bestedingsimpulsen staan vooralsnog niet 
in de kabinetsplannen. Er moet naar ver
luidt nog een belastingplan van 1,9 mil
jard ingevuld worden naast verhogingen 
van de premies sociale zekerheid. Dus de 
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lasten lijken eerder nog te gaan toenemen 
naast het bevriezen van de lonen. Dus in 
plaats van belastingverlichting, zoals het 
plan-Schouten aanbeveelt dreigen er be
lastingverzwaringen te komen. 
Wat verwacht u van een dergelijke aan
pak? 

ALBEDA: Oppervlakkig gezien zou een 
benadering als waartoe het kabinet ken
nelijk gekozen heeft, passen in een bena
dering zoals die is aanbevolen door de 
commissie-Wagner. De overheid als prijs
zetter en het bedrijfsleven dat zich daarbij 
al of niet aanpast. Het is de manier waar
op de commissie-Wagner het plan van 
Schouten zou aanbevelen. Maar inder
daad: er is geen belastingverlaging, maar 
zelfs belastingverhoging. Mijn vrees om
trent de versterking van de neerwaartse 
spiraal wordt hierdoor allerminst wegge
nomen. Wat dan dreigt is dat men in de 
loop van volgend jaar eenvoudig vaststelt 
dat het financieringstekort niet terugloopt, 
dus dat er kennelijk te weinig bezuinigd 
is. Een meer orthodoxe variant van het 
plan-Schouten zou intreden wanneer een 
kabinet zou besluiten tot een loonmaat
regel wanneer het bedrijfsleven de be
vriezing van de lonen niet zou volgen? 

DE VRIES: Wij kunnen aan twee varian
ten denken. De eerste is dat wanneer het 
bedrijfsleven de bevriezing van de ambte
naren niet volgt het kabinet alsnog op 
zijn schreden zal terugkomen en zich 
trendvolgend zal opstellen. Een tweede 
variant is dat wanneer het bedrijfsleven 
niet volgt de regering het daartoe zal 
dwingen. 

ZIJLSTRA: Geloven wij niet zoals wij 
hier rond de tafel zitten, dat wanneer het 
particuliere bedrijfsleven de kabinets
maatregelen niet volgt de ambtenaren na 
verloop van enige tijd toch weer het par
ticuliere bedrijfsleven zullen gaan volgen. 
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DE VRIES: Zou het daarom niet zaak 
zijn om als overheid een soort lokkertje 
in het vooruitzicht te stellen, dat als het 
bedrijfsleven de bevriezing zou willen 
volgen dit door de overheid aantrekkelijk 
gemaakt wordt door alsnog een stuk 
lastenverlichting in het vooruitzicht te 
stellen. Ik kan mij niet voorstellen dat er 
iets van de kabinetsplannen terecht zal 
komen, als je niet in deze zin iets aanbiedt. 
Ik moet wel zeggen dat ik de kabinets
plannen op zichzelf ervaar als een onder
kenning van de grote problemen die juist 
met betrekking tot de omvang van het 
financieringstekort zijn ontstaan. 

SCHOUTEN: lk denk dat het niet moge
lijk is om enerzijds de lonen te bevriezen 
en anderzijds daar belastingverhogingen 
nog aan toe te voegen. Dat gaat niet. 

BORSTLAP: Deze kabinetsplannen zul
len een vervolg krijgen in het formatie
akkoord. Wat moet er naar uw opvatting 
op dit punt in het formatie-akkoord wor
den opgenomen? Hoe zal bijvoorbeeld de 
sanering van de overheidsuitgaven aange
pakt moeten worden. 

ZIJLSTRA: Wanneer je in een begroting 
een bepaald bedrag afspreekt dat je mag 
uitgeven, dan moet men zich daaraan 
houden. Dat zal, denk ik, een eerste, heel 
simpele, maar uiterst belangrijke afspraak 
moeten zijn. De praktijk van de over
schrijdingen van de afgelopen jaren kan 
ccnvoudig niet meer. 

DE VRIES: In het ambtelijke stuk van 
financien, dat de partijprogramma's heeft 
doorgelicht, komt men tot een ombui
gingsproblematiek de komende jaren van 
45 miljard gulden. Daarvan is 23 1/2 mil
jard nodig voor het terugdringen van het 
financieringstekort, 71/2 is een gevolg van 
de stijgende rentelast van de staatsschuld, 
9 1/t vloeit voort uit de te verwachten stij
ging van de sociale zekerheidsuitgaven 
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en in de sfeer van de rijksbegroting res
teert dan nog 31/2 miljard. Als ik dan naar 
de heer Zijlstra luister, dan zegt hij: je 
hebt de uitgaven van die rijksbegroting uit 
de hand Iaten !open. Maar als we bezien 
hoe de materiele overheidsuitgaven zich 
de afgelopen tijd hebben ontwikkeld, dan 
zijn deze achtergebleven bij de ontwikke
ling van de groei van het nationaal inko
men. De uitgavenexplosie heeft zich voor
gedaan in de sfeer van de sociale zeker
heid, de rentelasten en bepaalde sectoren 
zoals volkshuisvesting, volksgezondheid. 

ZIJLSTRA: Alles goed en wel, maar wan
neer wij door endogene dan wel exogene 
factoren tot een omvang van het finan
cieringstekort komen zoals in ItaW~, Bel
gie en Denemarken het geval is, dan klapt 
de boel in elkaar en dan komen we aan 
de uitvoering van het 'Plan-Schouten' in 
het geheel niet meer toe. De nood is ons 
opgelegd. lk herhaal: ook wanneer het 
terugdringen van het financieringstekort 
deflatoire impulsen teweeg zal brengen op 
korte termijn dan zullen we deze pil moe
ten slikken. Een andere weg is er niet. 

DE VRIES: Maar ook als dit gepaard 
gaat met uitverdien-effecten, zodat je als 
overheid maar een kwartje overhoudt als 
je denkt een gulden om te buigen, omdat 
je de negatieve gevolgen van die gulden
ombuiging bijvoorbeeld in de sfeer van 
extra sociale uitkeringen buiten beschou
wing hebt gelaten? 

ZIJLSTRA: Omdat we het zover hebben 
laten komen zullen we toch die weg moe
ten gaan. Natuurlijk met verstand en be
leid en vooral met een tempo dat mee
gedicteerd wordt door de loonmaatregelen 
die getroffen kunnen worden. 

DE VRIES: Voor een belangrijk deel ben 
ik het met u eens. Maar mijn zorg is dat 
het accent in deze discussie zich tezeer 
zal concentreren op het financieringste-
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kort, terwijl ik het gevoel heb dat wij 
allereerst moeten kijken naar wat er nodig 
is om onze bedrijven weer aan een sterke 
concurrentiepositie te helpen. Als alle 
aandacht zich richt op het financierings
tekort en aile andere maatregelen daarvan 
afgeleid worden, dan vrees ik dat er hele 
akelige dingen in ons land kunnen gebeu
ren. 

ZIJLSTRA: Maar u lijkt wei bezorgd dat 
wij te hard het financieringstekort zullen 
terugdringen. Het eerste begin daarvan 
moeten we nog zien. 

DE VRIES: Als wij ons richten op de 
versterking van de internationale concur
rentiepostie en tevens acht slaan op de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het 
totaal van de bestedingen, dan richten wij 
ons op deze wijze op een gezondmaking 
van de economic en zal op termijn ook 
het financieringstekort teruggebracht kun
nen worden. 

ZIJLSTRA: Het is een rampzalige poli
tick die u aanbeveelt. De bewijzen liggen 
voor het grijpen. 

ALBEDA: Maar nergens heeft men nog 
het loonbeleid waar wij nu aan denken 
gevoerd. 

SCHOUTEN: Ik ben ervan overtuigd 
- maar ik kan het natuurlijk ook niet be
wijzen - dat wanneer de belastingdruk 
voor gezinnen en voor bedrijven op zijn 
minst constant blijft, de lonen en uitke
ringen bevroren worden en de materiele 
overheidsuitgaven aan stringente normen 
gebonden worden, dan moeten wij toch 
weer de goede richting in kunnen slaan. 
Men kan hoog of laag springen, maar in 
dat geval kan eigenlijk het financierings
tekort niet meer groter worden. Integen
deel! 

ZIJLSTRA: De eerste twee jaren nog wei. 
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BORSTLAP: Ik begrijp dat de heer 
Schouten zegt dat het bevriezen van aile 
CAO-lonen, en van de ambtenarensala
rissen in de kabinetsplannen niet verge
zeld mag worden van een belastingverho
ging. In het eerste jaar kan een tijdelijke 
verhoging van het financieringstekort uit
sluitend optreden, als gevolg van volume
ontwikkeling in de sociale zekerheid, maar 
de onmiddellijke inverdien-effecten zullen 
toch het financieringstekort per sal dover
minderen. Deze benadering zou een aantal 
jaren consequent volgehouden moeten 
worden. Oat lijkt mij de conclusie waar 
u zo naar tendeert. 

ZIJLSTRA: Bij dat plan hoort een plan 
tot sanering van de overheidsuitgaven. 

SCHOUTEN: Dat is juist. De materiele 
bestedingen van de overheid mogen niet 
meer groeien dan het nationale inkomen, 
en het aantal ambtenaren niet meer dan 
de beroepsbevolking. 

BORSTLAP: Is de bevriezingsoperatie 
die door het kabinet wordt voorgesteld 
ontoereikend voor de overheidsuitgaven? 

ZIJLSTRA: Dat kan ik zo niet zeggen. 
Ik ben reuze bezorgd over wat er in de 
pijpleiding van financien zit in de sfeer 
van de begrotingsoverschrijdingen. De 
dynamiek die de afgelopen twee jaar ge
resulteerd heeft in een verdubbeling van 
het financieringstekort is niet uitgedoofd. 
Die is nog steeds aanwezig. En dat onder
kennen we in onvoldoende mate. 

BORSTLAP: Maar als de groei niet in de 
materiele overheidsbestedingen zit, zoals 
De Vries zojuist aangaf, maar in de over
drachtsuitgaven, dan kan je als kabinet 
toch niet verder gaan dan het bevriezen 
van de ambtenarensalarissen, de trendvol
gers en de sociale uitkeringen? Is dit dan 
niet de meest adequate bijdrage aan net 
stabiliseren van het financieringstekort? 
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SCHOUTEN: Het kabinet kan inderdaad 
niet verder gaan dan l:et doorvoeren van 
de maatregelen die ik zoeven heb gesteld 
inclusief de algemene inkomensstop. 

ZIJLSTRA: Vroeger had je natuurlijk 
ook tegenvallers; maar die moesten dan 
gecompenseerd worden binnen de begro
ting van je eigen departement. Dat gebeurt 
niet meer. 

SCHOUTEN: Maar als het totaal van de 
materiele overhcidsbestedingen nu zo'n 
15 % van het nationaal inkomen zijn en 
het totale financieringstekort is zo'n 10 
proccnt van het nationaal inkomen, dan 
betekent I % terugtrekking van het finan
cieringstckort toch een enorme teruggang 
in de matericle overheidsbestedingen als 
je dit aileen hier zou willen realiseren? 

ZIJLSTRA: Wij moeten oppassen om 
clkaar de onbeheersbaarheid van de over
heidsfinancien aan te praten. Dat doen we 
als we zouden zeggen dat de ontwikkeling 
van de ovcrhcidsuitgaven endogeen is ge
wordcn. Dan rest ons niets anders dan 
de moed opgeven om ooit weer naar ge
zondere verhoudingen terug tc keren. 

Pcrspectief 

BORSTLAP: De vraag die aan het slot 
opkomt is of u reele mogelijkheden ziet 
tot cen keer ten goedc gelet op de span
kracht van politieke partijen op dit mo
men, gelet ook op mechanismen binnen de 
ministeries die eerder tot meer dan tot 
minder uitgavcn leiden. Ziet u nog een 
kan s om niet in ltaliaanse, Belgische of 
Dccnse toestanden te geraken? 

DE VRIES: Ik dcnk dat we moetcn be
ginnen met te constateren dat we al een 
heel eind op weg zijn naar zulke toestan
dcn. Maar ik ben er volstrekt van cver
tuigd dat een keer ten goede mogelijk is, 
althans thcoretisch. Practisch vraagt het 

CHRISTI'N DFMOCRATISCHE VERKENNINGEN 9/82 

413 

cen gigantische krachtsinspanning. Zoals 
we hier vanavond hebben gezeten zijn we 
het er wei over eens dat daarbij twee in
valshceken centraal moeten staan. 

De eerste is een dr:'1.stische sanering van 
de overheidsvitgaven. Als ik het goed 
taxeer gelooft Zijlstra neg steeds niet dat 
hct daarvzn zcl komen en dat maakt hem 
uitermate terughoudend ten aanzien van 
de bestedingskant van het plan-Schouten. 
Ik heb begrip voor die scepsis van Zijlstro: 
niet zo zcer omdat er nog zoveel nieuw 
beleid op stapel stc<at, maar omdat de be
heersing van de endogene groei zo moei
lijk is. Heroverweging blijkt t'en enorm 
moeizaam proces te zijn en stelselwijzi
gingen in de sociille zekerheid bijvoor
beeld kosten vee! tijd. Toch ben ik het 
eens dat die sanering eenvoudig moet 
omdat het een basisvoorwaarde is voor 
het tweede punt dat ik noem, namelijk 
herstel van de concurrentiekracht van het 
bedrijfsleven. Wij komen er aileen uit als 
het ons lukt om het economisch draagvlak 
van de marktsector weer sterk te maken. 
Dat staat centraal in mijn benadering en 
dat staat ook centraal in het plan-Schou
ten. Dat herstel zal moeten verlopen door 
enerzijds te zorgen dat de kostenontwik
keling achter blijft bij die van onze bui
tenlandse concurrenten en anderzijds door 
ervoor te zorgen dat ook de binnenlandse 
afzetmogelijkheden zo goed mogelijk op 
peil blijven. Ook dat element zit het plan
Schouten. Het nadeel van dit plan is dat 
er met name voor de vakbeweging en ook 
voor de politici de eerste jaren weinig eer 
aan te behalen is. Het vraagt echt om een 
visie op langere termijn. De hamvraag is 
dan ook voor mij of onze samenleving en 
onze politici daar a] aan toe zijn. Dat zal 
onder meer tijdens de komende kabinets
formatie moeten blijken. 

ZIJLSTRA: Ik zal zeker niet zeggen dat 
de ontwikkelingen thans onbestuurbaar 
zijn. Ik ben van oordeel dat wij een be-
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langrijke nominale loonmatiging moeten 
realiseren, zodat de reele loonstijging in 
overeenstemming is met hetgeen de pro
ductiviteitsstijging mogelijk maakt. Wan
neer politieke partijen durven af te zien 
van nieuwe initiatieven en als de departe
menten metterdaad de uitgaven in toom 
houden, dan is een keer ten goede natuur
lijk mogelijk. Dat vraagt een andere hou
ding van bewindslieden. Mag ik een wille
keurig voorbeeld noemen. In de SER 
wordt gesproken over het educatief verlof. 
Dat is een heel belangrijke zaak uit een 
oogpunt van wat de mensen eigenlijk toe
komt. Maar zou het aan de orde stellen 
van deze materie thans het meest geschik
te moment zijn? Wij zouden toch moeten 
beginnen met het niet in de programma's 
vermelden van allerlei nieuwe dingen. 
Maar zo ziet de praktijk er niet uit. 
De ontsporingen in Italie, Belgie en Dene
marken zijn een combinatie van te hoge 
loonstijgingen en uit de hand lopende 
overheidsfinancien, die elkaar in een on
zalige wisselwerking bei:nvloeden, dikwijls 
nog vergemakkelijkt door een toegeeflijk 
monetair beleid. Ik maak nog een kant
tekening bij die overheidsfinancien en hun 
ontsporing. Ret begint altijd met politieke 
onmacht en het wordt pas erg gevaarlijk 
als men dat tracht te rationaliseren door 
de zogenaamde Keynesiaanse stelling, dat 
men het uit de hand gelopen tekort niet 
mag reduceren omdat het dan nog erger 
wordt. 

ALBEDA: Ret moeilijke van de situatie 
is, dat we het eens zijn over het doel van 
de operatie: werkgelegenheid en ook over 
de subdoelen: sanering overheidsfinan
cien, enige reductie van de voorzieningen 
en het herstel van het bedrijfsleven. Onze 
wegen gaan uiteen als het gaat over de 
koopkracht (is afzetprobleem op korte 
termijn). In mijn ogen moet een beleid 
voldoende genuanceerd zijn om te voor
komen, dat korte-termijn-effecten het 
lange-terrnijn-doel in gevaar brengen en 
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tegelijkertijd het beleid hoop geeft voor de 
toekomst. Dat wil zeggen: geen eenzijdig 
beleid van aileen matiging en bezuiniging. 
Een aanvullend program met betrekking 
tot: 
a. werkgelegenheid, her- en omscholing 
voor jongeren en 
b. een voorzichtig beleid in de richting 
van verdeling van de arbeid. 
Ik denk dat zo'n 'policy-mix' ons (mits de 
conjunctuur ons niet helemaal in de steek 
laat) door de recessie heen zou kunnen 
helpen. 

SCHOUTEN: Een herstel van de groei 
van onze werkgelegenheid en een sanering 
van onze overheidsfinancien kan mijns 
inziens gegarandeerd worden indien aan 
de volgende zes voorwaarden wordt vol
daan. 

1. Er komt een sociaal-centraal accoord 
over een nominale inkomensstop van alle 
CAO-lonen, alle ambtenarensalarissen en 
alle sociale uitkeringen gedurende 4 jaren. 
Daar tegenover staat van overheidswege 
een tariefstop van alle belastingen en 
aardgasexploitatie bestemd voor bin
nenlands verbruik. Een tariefstop voor 
de diensten van de semi-collectieve sector 
en zelfstandige beroepen ligt tevens voor 
de hand. Dit alles kan gecorrigeerd wor
den voor zover de gemiddelde invoerprij
zen in guldens gemeten sneller stijgen dan 
bijvoorbeeld 1 % per jaar. 

2. Ret aantal ambtenaren in de collectie
ve en semi-collectieve sector mag verhou
dingsgewijs niet sneller stijgen dan de be
roeps bevolking. 

3. De materiele overheidsbestedingen mo
gen niet sneller stijgen dan het nationaal 
inkomen in procenten. 

4. De Nederlandse Bank garandeert een 
constante nominale wisselkoers met de 
duitse mark via een politiek van rente
verlaging. 

5. De verwachte rentedaling en vermin-
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dering van de binnenlandse inflatiegraad 
maken een huurstop mogelijk. 
6. Het beperkte koopkrachtoffer bij con
stante geldinkomens en constante huur
aardgas- en belastingtarieven geldt gelij
kelijk voor elke inkomensgroep naar rato 
van de inflatiegraad. 

BORSTLAP: Ik vrees dat dit gesprek de 
impasse in het te voeren beleid nog eens 
helder heeft gelllustreerd. Dank u zeer dat 
u eraan hebt willen deelnemen. 
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door dr. L. Oranje 

Dr. L. Oranje (1937) woonae van 1940-1953 en van 
1968-1976 in Jakarta. In de laatste periode was h(j 
docent aan de Theologische Hogeschool aldaar. 
Vanaf 1976 is hij docent voor filosofie aan de Theolo
gische Hogeschool in Kampen. 

Aarde der mensen 
Over geloof en politiek in lndonesie 

'Europa, jij, mijn Jeermeester, doe jij mij dit aan?' 

(Pramoedya Ananta Toer, Aarde der mensen, 386) 

De redactie heeft mij gevraagd om een bijdrage over 'geloof en politick' vanuit mijn 
ervaring in de derde wereld. De achtergrond van deze vraag is, dat wij steeds meer 
op de hoogte raken van de wijze waarop christenen uit de derde wereld geloof en 
politiek met elkaar in verband brengen. Dat wekt een stuk nieuwsgierigheid op; 
tegelijkertijd ontwikkelt zich - met name in allerlei oecumenische relaties - een 
leerproces: wij kunnen ook van hen en met hen wat leren op dat gebied, dat ge
lovigen van alle tijden en plaatsen voortdurend heeft bezig gehouden. 

Dit wordt dus geen abstracte verhandeling 
over 'geloof en politiek', maar een selec
tief gebruik maken van eigen ervaringen 
en inzichten, opgedaan in de relatie met 
mensen uit de derde wereld, en een voor
zichtige paging daarin wat orde aan te 
brengen en conclusies te trekken voor 
onze houding hier in Nederland. 
Eigen ervaringen- dat wil dus zeggen dat 
ik eerst een beschrijving moet geven van 
de situatie en de tijd waarin die ervaringen 
werden opgedaan, in mijn geval: Indone
sie. Vervolgens geef ik een aantal opvat
tingen weer van christenen met wie ik in 
contact gekomen ben. Het gaat hier dus 
om een subjectieve selectie; het is niet de 
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bedoeling een naar volledigheid strevende 
behandeling te geven van wat er op dit 
gebied in Indonesie door christenen ge
dacht wordt. Het gaat er mij aileen om 
een aantal motieven in historisch perspec
tief duidelijk te maken vanuit persoon
lijke ervaring. Tenslotte zal ik dan probe
ren in grote lijnen het leerproces te be
schrijven, dat deze ervaringen bij mij te
weeg hebben gebracht, en van daaruit 
enkele gevolgtrekkingen maken voor onze 
situatie in Nederland. 

Indonesie - Pancasila-staat 
Indonesie is gegrond op een staatsfiloso
fie, de Pancasila, welk woord betekent: 
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vijf zuilen of grondprincipes. In die staats
filosofie ligt, zou men kunnen zeggen, de 
verhouding van geloof en politick vast! 
De eerste zuil, het geloof in de ene God, 
poneert voor elke Indonesicr de religieuze 
grondovertuiging als onvervreemdbaar 
gegeven - de andere vier zuilen (nationa
lisme, internationalisme, democratic en 
sociale gerechtigheid) zijn fundamentele 
politieke noties. In hun samenhang pro
beren de vijf zuilen de indonesische iden
titeit, zoals die ook in de staat gestalte 
krijgt, tot uitdrukking te brengen. De 
achtergrond van deze staatsfilosofie moet 
men zoeken in vooral de javaanse cultuur. 
In de pancasila is het oorspronkelijke 
kosmische levensbesef van de javaanse, 
mystieke levensovertuiging, met elementen 
uit het nationalisme en de antikoloniale 
bevrijdingsstrijd, samengesmeed tot een 
moderne ideologic. In tegenstelling tot 
seculaire of communistische ideologieen, 
die in andere Ianden van Azie werden ont
wikkeld, is in Indonesie geprobeerd de 
religie een fundamentele plaats tc geven 
in de ideologic van de staat. Daarmee is 
ecn eerste, belangrijke factor aangegeven 
die in overweging moet worden genomen 
als men het over geloof en politick in die 
situatie heeft. 

Een andere belangrijke factor is de I slam. 
Deze godsdienst is in Indonesie, evenals 
het Christendom, een betrekkelijke nieuw
komer, althans als men de lange culturele 
geschiedenis van dit eilandenrijk in aan
mcrking neemt. De Islam heeft een uiterst 
geprononceerde visie op de verhouding 
van gcloof en politick, misschien wei de 
meest geprononceerde van aile godsdien
sten en levensbeschouwingen ter wereld. 
Er is voor de Islam een onlosmakelijk ver
band; ja het gcloof kan niet anders dan 
politick gerealiseerd worden en m6et dat 
ook. fslamiet zijn betekent overgave aan 
God en totale onderwerping van de hele 
werkelijkheid aan de wil van God. De 
vorming van een Islam-staat, een staat 
geregeerd volgens de religieuze wetten van 
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de Islam, is dan ook een bijna natuurlijk 
doel waarnaar Islamieten streven. In de 
geschiedenis van het moderne Indonesie 
heeft dat hen voortdurend in conflict ge
bracht met allerlei groepen: nationalisten, 
communisten en ook met het Ieger. Oak 
met de christenen. Hoewel de christenen 
een relatief sterke maatschappelijke en 
politieke positie hebben in Indonesie, vor
men zij een minderheid (8-10% van de 
bevolking) en hebben van oudsher een 
gevoel van bedreiging door de Islam, met 
name door de gedachte van een Islam
staat. 

Naast deze cultureel-godsdienstige achter
gronden, is het oak nodig de politieke en 
historische ontwikkelingen kort aan te 
geven. Oak hier is de vergelijking van 
Christendom en Islam interessant. Het 
christendom is Indonesie binnen gekomen 
in het zog van de expansiedrang van het 
handelskapitaal, later is de moderne zen
dingsbeweging meegenomen in de vaart 
van het kolonialisme en neokolonialisme, 
voortgekomen uit de ontwikkeling van 
het industriekapitaal. De Islam heeft een 
andere weg gevolgd. Hij is meer via de 
handel doorgedrongen en heeft minder het 
zwaard gebruiktdan in het Midden-Oosten 
of Europa. Daardoor is van een meer ge
leidelijke en natuurlijke islamisering van 
de archipel sprake geweest (en nag!). In 
zendingsmethode is er een groat verschil 
tussen Christendom en Islam. Het chris
tendom heeft, met name onder invloed 
van de moderne zendingsbeweging, een 
sterke expansieve werkzaamheid uitge
oefend, gericht (vooral in haar protes
tantse variant) op de bekering van enke
lingen. Daarbij is de zending af en toe in 
conflict gekomen met bepaalde aspecten 
van de koloniale macht, maar in het alge
meen moet toch worden gesteld dat zij 
dankbaar gebruik gemaakt heeft van de 
koloniale orde en bescherming. De chris
telijke zending heeft zich oak vooral ge
richt op gebieden waar de bevolking aan-
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hanger was van stamgodsdiensten en 
he,eft, evenals elders ter wereld, maar 
relatief weinig bekeerlingen uit de Islam 
kunnen maken. Het christendom heeft 
dan ook - wederom in het algemeen ge
sproken - bij de aziatische mens niet de 
indruk kunnen vermijden de godsdienst 
van de blanken te zijn, op de een of an
dere wijze gelieerd aan de westerse macht 
en westerse waarden. Anders de Islam. 
Hoewel ook dit een godsdienst van buiten 
was, in de tijd niet eens zoveel eerder in 
Indonesie binnen gekomen dan het chris
tendom, is zij meer geaccepteerd als eigen, 
als 'bruine' godsdienst - vaak ook als sa
menbindend element in de strijd tegen het 
kolonialisme, hoewel het koloniale regiem 
altijd pretendeerde in zaken van gods
dienst 'neutraal' te zijn. 

Tegen deze achtergrond stel ik opnieuw 
de vraag hoe indonesische christenen ge
loof en politiek op elkaar hebben betrok
ken. Voor hen krijgt het probleem, als ik 
het even in eigen termen mag omschrijven, 
in eerste instantie de vorm van: hoe ver
houdt zich burgerlijk geloof tot koloniale 
politiek? Met 'burgerlijk geloof' bedoel ik 
aan te geven dat het christelijk geloof, 
zoals dat via de moderne zendingsbewe
ging werd overgedragen, een specifieke 
gestalte had. Die kwam voort uit een 
maatschappij waarin de burgerlijke klasse 
de heersende was en het kapitaal de drij
vende kracht. Burgerlijke religie is de 
religie van de enkeling, 'jeder auf seiner 
Fa<,;on selig', de onderscheiding die vaak 
tot scheiding werd van geloof en politiek, 
eeuwig heil en aards tranendal. Tegen 
deze vorm van christendom verzetten de 
indonesische christenen zich hevig. Zij 
noemen dat met een term, die voor ons 
historisch en theologisch aanvechtbaar 
lijkt, pietisme. Dat soort geloof is hen, 
tegen de achtergrond van hun hele reli
gieuze traditie, wezensvreemd! 
De andere pool van de verhouding geloof
politiek, de politiek, kwalificeert zich voor 
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hen als koloniale politiek. De komst van 
het christendom en de ontwikkeling ervan 
onder koloniale verhoudingen heeft het 
bewustzijn van indonesische christenen 
diepgaand gestempeld en dat laat zich 
slechts door een intensief bevrijdingspro
ces genezen. Zoals nu 'burgerlijke religie' 
en 'koloniale politiek' niet los van elkaar 
staan, maar elkaar wederzijds veronder
stellen, zo is ook de kritiek op die burger
lijke religie en de bevrijding van die kolo
niale politiek een samenhangende bewe
ging. Ik zou in de volgende paragraaf van 
die beweging een aantal motieven of mo
menten willen Iaten zien bij enkele indo
nesische christenen. 

Enkele motieven 
Het verwijt van 'pietisme' aan het adres 
van het westerse christendom, heb ik 
altijd aangevoeld als een kritiek op spiri
tualisering, verticalisering of isolering van 
het geloof, of hoe men het verder ook 
noemen wil. Die kritiek is algemeen en 
vrij ongenuanceerd. Ook als in kerk en 
zending in Indonesie in het verleden sterk 
in woord en praktijk het comprehensieve 
karakter van het evangelie werd bena
drukt (denk bijv. aan onderwijs, medische 
zending, sociale dienst), dan nog blijft dit 
verwijt klinken. Het is dan ook veel min
der een kritiek op een bepaalde histori
sche gestalte van het christendom zoals 
die onder europese condities is ontstaan, 
maar veel meer een vorm van ideologie
kritiek, kritiek op een gestalte van chris
tendom zoals die onder koloniale condi
ties functioneerde. Als zodanig is die 
kritiek m.i. ernstig te nemen. 
Nu kan die kritiek in verschillende vor
men optreden. Dat kan afhankelijk zijn 
van tijd en plaats; maar ook van externe 
factoren. Ik laat die oorzaken nu even 
buiten beschouwing en beschrijf eerst een 
aantal voorbeelden. Een van de eerste 
boeken die in het indonesisch verscheen 
over geloof en politiek was in 1952 van 
prof. 0. Notohamidjojo, latere rector van 
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de christelijke universiteit in Salatiga. Zijn 
positie komt neer op een vertaling van 
een (verlichte) neo-calvinistische positie 
uit Nederland voor indonesische verhou
dingen. Fundament is de notie van het 
Rijk van God, als een eschatologische 
grootheid, waar kerk en staat in de histo
rische werkelijkheid ieder op eigen wijze 
gestalte aan geven. Er zijn duidelijk on
derscheiden taken en terreinen. Notoha
midjojo verdedigt ook duidelijk een blij
ven van de kerk als kerk binnen bepaalde 
grenzen. Christenen moeten zich echter 
als individuen, enkelingen via christelijke 
organisaties in politick en maatschappij 
manifesteren. lk ga nu niet verder in op 
deze positie, die onder ons trouwens be
kend genoeg is. Het gaat mij om het 
model, nl. van christenen die hun visie op 
de verhouding geloof-politiek tot uitdruk
king brengen met behulp van begrippen 
en gedachtengangen die ontleend zijn aan 
het westerse christendom zelf. Over het 
algemeen is dit een zeer respectabele po
sitie en zeker voor westerse oren ook zeer 
aannemelijk. De geschiedenis, niet alleen 
in Indonesie maar ook in andere Ianden 
van de derde wereld, laat echter zien dat 
ecn dergelijke positie weggevaagd wordt 
door de omstandigheden van snelle en 
vaak revolutionaire veranderingen. 
Het boek van Notohamidjojo is daarvan 
zelf de beste illustratie; als het mi de zeer 
bloedige politieke omwenteling in Indo
nesie van 1965/66 opnieuw uitkomt, moet 
de schrijver in zijn voorwoord vaststellen 
dat de indonesische christenen op de 
schokkende gebeurtenissen onvoldoende 
waren voorbereid. Hij zal dat ongetwijfeld 
bedoclen als een hernieuwd pleidooi voor 
zijn eigen visie op geloof en politick. Maar 
men kan zich m.i. ook afvragen of deze 
visie niet inadequaat gebleken is om de 
uitdagingen waar christenen in die maat
schappij voor staan te beantwoorden. In 
elk gcval is een verre analogie te ontdek
kcn op het politieke toneel. De jonge 
indoncsische staat heeft het in het begin 
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van ham besta<.m ook geprobeerd met de 
(wcsterse) parlcmentaire democratic maar 
dat is mislukt, zodat president Soekamo 
na 1959 steeds meer de 'dalang' ( = regis
seur en bevveger van het indonesische 
popr:;cnspel) van het politieke machtsspel 
kon worden. In deze periode komt steeds 
meer de nadruk te liggen op de 'indone
sische ider.titeit', het eigene van het indo
nes:sch zelfbcwustzijn. Dat leidt mij tot 
een tweede rnotief in het denken en doen 
van indonesische christenen met betrek
bng tot geloof en politick. 

De nadruk op de eigen identiteit is zeker 
een motief dat aan de wortelligt van elk 
ontwakend zelfbewustzijn en drang naar 
zelfstandigheid, maar het komt te sterker 
op nadat het experiment met westerse 
waarden mislukt. Het is een motief dat 
sterk polemisch kan werken tegenover 
allerlei vormen van geloofsexpressie die 
als vreemd, van buiten, opgedrongen wor
den ervaren. Het is een noodzakelijk mo
ment in een proces van losmaking, bevrij
ding uit knellende en dominante banden. 
In die zin kan men dit motief niet aileen 
in Indonesie, maar in alle Ianden van de 
derde wereld aantreffen. Een voorbeeld 
uit lndonesie is P. D. Latuihamallo. De 
keerzijde van de nadruk op de eigen iden
titeit door christenen in de spanning van 
geloof en politick kan zijn, dat men zich 
te vee! vereenzelvigt met de heersende 
politieke macht of ideologic- een verlei
ding waaraan christenen in Indonesie zo
wel in de tijd van Soekarno als in die van 
Soeharto hebben bloat gestaan. 

Gaat dit tweede motief dus uit van een 
negatief zich afzetten tegen een dominante 
invloed of macht van buiten, een derde 
motief probeert meer positief wegen te 
zoeken om creatief positie te kiezen in de 
spanning van geloof en politick. Voor 
Indonesie is een van de bekendste voor
beelden de positie van T. B. Simatupang. 
Reeds de titel van een vroege (1967) ver-
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zameling van zijn artikelen: 'De taak van 
de christen in de revolutie', is veelbe
tekend. Het revolutiebegrip is bij Simatu
pang zeer breed en omvat eigenlijk het 
hele omwentelingsproces waarin een land 
als Indonesie betrokken is. De 'fysieke' 
revolutie van de bevrijdingsstrijd is daarin 
een belangrijk maar niet het enige mo
ment. Zo kan hij spreken (met een trotz
kistische term) van de 'voortgaande revo
lutie', terwijl dit later kan uitlopen in be
grip pen als 'nationbuilding' of 'opbouw' 
(pembangunan - het kernbegrip in het 
Indonesie van Soeharto). 

De taak van de christenen in Indonesie is 
volgens Simatupang: participatie in de 
revolutie. Zoals ook in werkelijkheid 
christenen zich op allerlei plaatsen hebben 
ingezet en nog inzetten voor de indonesi
sche natie - Simatupang zelf niet als laat
ste, want hij was immers chefstaf tijdens 
de bevrijdingsstrijd tegen Nederland! Die 
participatie gaat echter door en vraagt van 
christenen een voortdurend doordenken 
van hun rol. Daarbij komt Simatupang tot 
kwalificaties die in Indonesie al bijna 
klassiek geworden zijn in de vraag naar 
de verhouding van geloof en politick. Die 
rol moet zijn: positief, creatief, kritisch en 
realistisch. Ook Simatupang maakt ge
bruik van het begrip 'Koninkrijk van 
God', maar hij doet dat op een veel dyna
mischer wijze dan Notohamidjojo. Hij 
verbindt dat met een visie op de geschie
denis: het Rijk van God realiseert zich 
in concrete historische gebeurtenissen en 
Simatupang is dan ook minder terughou
dend om 'Gods hand in de geschiedenis 
van Indonesie' aan te wijzen. Hoeveel 
bezwaren men daartegen (vanuit westerse 
theologische oordelen) ook heeft, beslis
send is te zien dat Simatupang probeert 
een interpretatie te geven van de geschie
denis en de actuele politieke situatie van 
Indonesie, in termen die behoren tot de 
christelijke geloofsexpressie en zo chris
tenen probeert te bewegen tot een bewus
te participatie in die situatie. 
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Tenslotte wijs ik nog op een vierde mo
tief: dat van sociale gerechtigheid. N aar
mate cpbouw en ontwikkeling in de derde 
wereld voartgang hebben, treden ook 
grote tegc•1stellingen op. Terwijl Indone
sie volgens westerse cconomische maat
stavcn vooruitgang boekt, wordt de situa
tie voor vele tientallen miljoenen aileen 
maar uitzichtlozer. Het eerste en derde 
motief leggen vee! meer nadruk op het 
positieve en creatieve van de participatie 
van christenen in de politick, maar het 
tweede en vierde motief leggen het accent 
bij het realistische en kritische karakter 
ervan. Hoewel dit motief bij christenen in 
Indonesie nooit afwezig is geweest, komt 
het in de latere publikaties van Latuiha
mallo, maar vooral ook bij jongeren en 
kritischc groepen steeds meer naar voren, 
nu de ogen meer open gaan voor de 
groeiende kloof tussen arm en rijk, ook in 
eigen land en voor de mechanismen die 
daarvoor verantwoordelijk zijn. 

Een generatie van onzekeren 
Dat deze vier motieven op de zeef van 
mijn subjectieve ervaring in deze volgorde 
blijven liggen, is niet toevallig. Hoewe! bij 
indonesische christenen altijd een com
binatie van deze motieven met verschil
lende accentueringen is waar te nemen, is 
er historisch toch een duidelijke verschui
ving van het eerste in de richting van het 
vierde motief. Althans dat is mijn leer
proces geweest in en door de indonesische 
situatie. Het is ook een heel begrijpelijk 
proces. J e uitgangspunt is een kritische 
instelling ten aanzien van het kolonialis
me en de ambivalente rol van kerk en 
christendom in het kader van die kolonia
listische expansiepolitiek. Vooral als je 
in een situatie komt, waarin j6uw land de 
ex-kolonisator is! De wapens voor je 
kritiek haal je uit die westerse traditie zelf 
- waar zou je ze anders vandaan moeten 
halen?! -en je sluit bondgenootschappen 
met indonesiers, die ook zelf vaak gebruik 
maken van westerse waarden en het kri-
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tische, westerse denken. Maar al gauw 
word je (meestal door hen) verder mee 
gevoerd. Dat is de overgang naar het 
tweede motief. Het blijkt niet zo gemak
kclijk om 'goede' en 'slechte' westerse 
waarden van elkaar te scheiden. Het blijkt 
dat ook 'progressieve', 'verlichte' (wester
se) kritiek heel goed kan functioneren 
binnen nieuwe vormen van economische 
uitbuiting en politieke dominantie. Als 
indoncsische mensen dan de nadruk leg
gen op eigen identiteit, wordt dat voor 
ons al moeilijker om mee te maken. Er 
komen dan voor het westers bewustzijn 
vreemde en irrationele factoren meespe
lcn. 

Maar vee! moeilijker is de derde stap. 
Dan nemen indonesische christenen zelf 
de Ieiding over. Zij gaan op hun manier, 
creatief, om met de grondbegrippen van 
het christelijk geloof. Er ontstaan nieuwe, 
gedurfde constructies, waar wij alle 
Ieeuwen en beren van een lange christe
lijke traditie langs de weg zien. Ondanks 
de schijn van het tegendeel denk ik dat 
nog maar heel weinigen van ons in de 
eerste wereld begonnen zijn werkelijk 
serieus te nemen wat hier aan kritische en 
tegclijk bevrijdende omgang met de chris
telijke traditie gebeurt. Dan komt de vier
de stap, het laatste motief. Dan worden 
we gedwongen om nog nauwkeuriger de 
mechanismen te doorzien, waarmee de 
armoede in de derde wereld geproduceerd 
wordt. Die analyse Ievert op dat het cen
trum, de drijvende kracht van dat proces 
ligt in de eerste wereld. Daarmee zijn we 
dan weer op ons uitgangspunt, de eerste 
wereld. Omdat wij tot die eerste wereld 
behoren worden wij daar, in die positie, 
verantwoordelijk gesteld. 
Ik zou dit leerproces ook een oecumenisch 
leerproces kunnen noemen, omdat het 
plaats vindt in de oecumenische beweging, 
in de ruime zin van het woord. Het is 
daarom een 'leren in gemeenschap'; het 
ontwikkelingsconflict leidt dan wel tot 
spanningen, maar nog maar zelden tot 
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definitieve breuken. 
Het stellen van de vraag naar de verhou
ding van geloof en politick, zoals de re
dactie aan mij heeft gedaan, is hoopge
vend aileen als i>ij gesteld wordt in een 
waarachtig oecumenisch verband. Tot die 
vraag wil ik nu terugkeren. Zij luidde: 
'hoe worden in de maatschappelijke con
text van die Ianden (van de derde wereld) 
geloof en politick met elkaar verbonden?' 

Mijn antwoord luidt: 
1. De vraag zelf is een typische eerste
Yvereld-vraag! Hij is een produkt van onze 
maatschappij, een luxe die we ons kunnen 
veroorloven omdat onze produktie god
laos geworden is. 
2. Christenen in de derde wereld komen 
in een dubbel conflict als ze op deze vraag 
willen ingaan. Aan de ene kant moeten 
ze de scheiding tegenspreken die gemaakt 
wordt; vanuit hun situatie en ervaring 
(aldan niet religieus) moeten ze aan de 
eenheid van beide vasthouden. Aan de 
andere kant verzetten ze zich tegen de 
verbinding die gemaakt wordt tussen 
'( christelijk) geloof' en 'politick'. Wat is 
bijv. niet in de tijd van het kolonialisme 
met 'christelijk' gedekt? Nog onlangs werd 
op de nederlandse TV de verfilming door 
Fons Rademakers van Multatuli's Max 
Havelaar uitgezonden. Het slotbeeld is 
welsprekender dan vele theoretische be
spiegelingen: Psalm 67 in de oude berij
ming gezongen in de kerk in het moeder
land, dat verantwoordelijk is voor de 
bloedige onderdrukking en uitbuiting in 
Indonesie, die de film heeft Iaten zien. De 
scene is misschien wat pathetisch opge
nomen, maar in zijn boodschap waar. 
Palmen en psalmen, kerk en kruidnagelen 
zijn te gemakkelijk samen gegaan. 
3. Dat betekent dat als men al de vraag 
stelt naar de verbinding van geloof en 
politick, er geen algemeen antwoord op 
gegeven kan worden. De vraag verwijst 
naar bet concrete en bijzondere en elke 
poging een algemene regel of abstracte 
theorie te geven, moet wei 16s komen te 
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staan van die concrete en bijzondere wer
kelijkheid. Daarom is de les die ik uit de 
omgang met christenen uit de derde we
reid getrokken heb, deze dat het altijd 
zal gaan om concrete analyse, om de feite
lijke constellatie van factoren, in een 
concrete situatie. 'Ideeen', 'waarden', 'ge
loofsuitgangspunten', spelen wel een rol, 
maar alleen binnen de concrete samen
hang van die constellatie. Elke theorie die 
zich buiten of hoven die samenhang 
meent te kunnen opstellen, in een zoge
naamd neutraal gebied, is door die acte 
zelf al weer een factor waarachter een be
lang schuilt. J e ontkomt dus niet aan een 
kringloop, een leerproces. Aileen wie als 
westers christen bereid is in het oecume
nisch leerproces deel te nemen kan wat 
van de christenen in de derde wereld 
leren. Wie zich daarbuiten of daarboven 
opstelt, reproduceert alleen zijn eigen 
abstracties. 
Er zou nog een lang verhaal moeten wor
den geschreven om duidelijk te maken 
wat de concreetheid van de situatie, waar
naar boven verwezen werd, inhoudt. Ik 
kan dat hier niet doen maar beperk me 
tot een paar aanduidingen. Reeds de on
derscheiding 'eerste' en 'derde' wereld 
wijst naar de rangorde: een christen in de 
derde wereld leeft als zodanig reeds in 
een situatie van gedomineerd te worden 
door de eerste wereld. Het ontwikkelings
vraagstuk wordt steeds meer herkend als 
ontwikkelingsconflict. Als er geen weg is 
buiten dat conflict om, geen objectief 
oordeel dat zich er boven stelt, dan is de 
vraag: waar komt de waarheid van dat 
conflict aan het licht? Ik denk dat er geen 
twijfel is: bij de gedomineerde, bij degene 
die slachtoffer is van het conflict, daar 
openbaart zich de waarheid ervan. De 
waarheid is concreet. Zo is de concreet
heid, waarvan hoven sprake was, de 
waarheid die door de lijdende partij in 
het conflict aan het Iicht gebracht wordt. 

Tenslotte- door de redactie wordt aan de 
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eigenlijke vraag, waarop ik in dit artikel 
ben ingegaan, nog een andere toegevoegd, 
nl. hoe in de derde wereld 'een begrip 
als profetie' functioneert. Het zal uit het 
bovenstaande duidelijk zijn dat profetie 
niet als begrip functioneert en dat het 
functioneren van profetie ook niet op be
grip te brengen is. Ook profetie is con
creet. In ieder geval meen ik te mogen 
stellen dat, voor zover er sprake is van een 
profetische functie van christenen in de 
derde wereld, deze niet tot uitdrukking 
komt in organisatie of activiteiten die zich 
met de naam 'christelijk' tooien, maar in 
de participatie van christenen in bewe
gingen of groepen waarin ook anderen 
werken. Zij bewijzen zich als betrouwbare 
bondgenoten niet door hun naam maar 
door hun participatie, deel-neming. Daar
om heb ik hoven dit artikel ook gezet: 
'Aarde der men sen'. Dat is de titel van het 
eerste deel van de grote romancyclus, die 
Pramoedya Ananta Toer- de belangrijk
ste moderne indonesische prozaschrijver -
in gevangenschap op het eiland Buru 
geschreven heeft. Pramoedya herschept 
in zijn boeken de geschiedenis van Indo
nesie in deze eeuw; Indonesie, een land 
van vele volken en geknecht door het 
kolonialisme. De conflicten die dat ople
vert, weerspiegelen zich in de lotgevallen 
van de personen in de roman. Maar In
donesie zou een land moeten zijn, waarin 
al die mensen in vrede en recht met elkaar 
leven, exemplarisch voor de hele wereld 
die een aarde der mensen wordt. Dat is 
profetie - is het niet zeer christelijk om 
deel te nemen aan de opbouw van deze 
aarde der mensen? 
Of wij deze les in de oecumene leren is 
m.i. ook van levensbelang voor onze ge
loofwaardigheid hier in Nederland. In 
ieder geval is het van belang voor die 
generaties van onzekeren in de derde we
reid, over wie de indonesische dichter 
W. S. Rendra een gedicht gemaakt heeft: 
'Vers van jonge mensen'. En het is nog 
maar de vraag of dit vers aileen van jonge 
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mensen in de derde wereld geldt. Ik citeer 
de eerste en de laatste strofe uit dit ge
dicht: 
wij zijn een generatie van onzekeren 
verwekt door een generatie van 

verwatenen. 
wij zijn te weinig formeel geschoold. 
op het punt van gerechtighPid, 
en evenmin in de grondslagen van het 

recht 

wij zijn een generatie van onzekeren. 
verwekt door een generatie van 

onbehouwenen, 
levenskracht is vervangen door lusten. 
verheldering is vervangen door beperking. 
wij zijn een generatie in gevaar. 
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door G. Z. de Vos 

De heer G. Z. de Vos was wethouder Volksgezond
heid in de gemeente Rotterdam in de periode 1958-
1974. Sinds 1975 tot op heden is hi} voorzitter van 
het academisch ziekenhuis Rotterdam en van het 
Nationaal Ziekenhuisinstituut te Utrecht. 

Gezondheidszorg: Met zorg 
behandelen l) 

Inleiding 

Ret macro-economische perspectief dwingt ook de gezondheidszorg ertoe zich te 
bezinnen op het te voeren beleid. Het is nu al duidelijk, dat er in de komende jaren 
zeker te weinig financiele middelen beschikbaar zullen zijn om de huidige ontwikke
lingen in de gezondheidszorg te kunnen bekostigen. 

In de zestiger en zeventiger jaren heeft de 
gezondheidszorg een geweldige groei 
doorgemaakt. Een ontwikkeling, die poli
tick en maatschappelijk ook sterk werd 
gestimuleerd. Veel van wat technisch mo
gelijk was, was ook financieel mogelijk en 
mocht dus ook. Nu, in tijden van bezui
niging, komen de vraagtekens bij deze 
ontwikkeling. Wij zullen ons moeten gaan 
bezinnen op de vraag of de ontwikke
lingen die we hebben opgeroepen, de te 
verwachten problemen kunnen oplossen, 
of we geen onbeheersbare processen heb
ben opgeroepen en of de gezondheidszorg 
nog wei zal kunnen voldoen aan haar 

primaire taak: het beantwoorden aan de 
hulpvraag. 
Er wordt wei eens gesteld, dat de gezond
heidszorg zelf ziek is. Laten we haar dan 
ook als een zieke benaderen: we stellen 
een diagnose en geven een prognose van 
wat er gaat gebeuren als we niet ingrijpen. 
Vervolgens geven we een therapie aan die 
mogelijkerwijs de gezondheidszorg in staat 
stelt adequaat aan de toekomstige maat
schappelijke vraag tegemoet te komen. 
Gezien de omvang van het artikel dit alles 
in zeer kort bestek, maar als zodanig een 
goede oefening om met beperkte middelen 
om te gaan. 

1 Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met dr. D. van der Meer, directeur van het 
Nationaal Ziekenhuisinstituut, en drs. A. 1. J. van der Kwartel, stafmedewerker beleidsontwik
keling van ditzelfde instituut. 
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Ecn diagnose van de gezondheidszorg 
De samenleving heeft de laatste decennia 
in toenemende mate vertrouwen gesteld 
in het vermogen van de gezondheidszorg 
om problemen van individuele !eden op 
te kunnen lassen. Voor de somatische ge
zondheidszorg heeft dit geresulteerd in 
een sterke groei van het aantal specialisten 
en specialismen, van - met name - intra
murale voorzieningen en van dure appara
tuur, dat alles uitcraard vergezeld van 
een groei in het ondersteunende (verpleeg
kundige en administratieve) personeel. 
Voor de geestelijke gezondheidszorg heeft 
dit geresulteerd in een sterke groei van het 
aantal psycho-sociale hulpverleners en 
van bet aantal en type dienstverlenende 
instellingen. Deze sterke groei kon mede 
tot stand komcn, doordat zich in dit type 
zorgverlening het verschijnsel voordoet, 
dat bet aanwezige aanbod zijn eigen vraag 
scbept. Een verschijnsel overigens, dat 
zicb ook in andere sectoren van de samen
leving schijnt voor te doen. 

Ecn en ander heeft geleid tot een sterke 
institutionalisering van de zorg, mede ge
voed door een toenemende nadruk op bet 
medisch-technisch handelen. Aan dit laat
ste zijn twee aspecten te onderkennen: 
enerzijds een stijgend aantal diagnostische 
verrichtingen, anderzijds de steeds gro
tcre prestaties, waartoe de medische tech
nologic in staat is. Beide aspecten staan 
op dit moment sterk ter discussie. Aan de 
ene kant bijvoorbeeld een toenemend aan
tal kritische evaluaties over de noodzaak 
van bepaalde medische ingrepen, aan de 
andere kant steeds meer vragen bij in
grepen die uitsluitend tot resultaat hebben 
dat het Ieven wordt verlengd, maar niet 
wordt teruggebracht tot zijn oorspronke
lijke vermogens of in ieder geval tot een 
minimum aan zelfredzaamheid. 
Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, 
die de toename van de zwaarte van bet 
medisch-technisch handelen verklaren. 
Maatscbappelijk gezien hebben de indruk
wekkende prestaties van de natuurweten-
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schappen een sfeer geschapen, waarin 
31les mogelijk leek. Problemen waren er 
om opgelost te worden en de wetenschap 
zou daar wei voor zorgen. Het besef, dat 
vele problemen niet door de wetenschap 
kunnen worden opgc!ost, ja zelfs door 
haar worden gegenereerd, drong slechts 
langzaam tot velen door. 
Een tweede oorzaak moet worden ge
zocht in de onbeheersbaarheid van het 
medisch-tcchnisch handelen. Het aantal 
en de sccrt patienten, die om hulp vragen, 
is op dit moment niet of nauwelijks te be
invloeden. De hoeveelheid en soort ver
richtingen die patienten moeten onder
gaan is grotendeels een beslissing van de 
hulpverlener. En ten slotte wordt bet aan
tal personen, die specialist kunnen wor
den, bepaald door de beroepsgroep zelf. 
Dus ook op dat element vindt geen exter
ne beheersing plaats, afgezien van het 
totaal aantal op te leiden medici met be
hulp van de jaarlijks vast te stellen nume
rus fixus. 

Financieel gezien weegt de onbeheers
baarheid van het aantal en de soort me
dische ingrepen des te zwaarder, daar, 
althans voor grote delen van de gezond
heidszorg, de financiering plaats vindt op 
basis van het aantal verrichtingen. Dit 
heeft tot gevolg, dat een discussie over de 
noodzaak, wenselijkheid of effectiviteit 
van medische ingrepen wordt vertroebeld 
door financiele aspecten. 

Tot slot van deze diagnose nog een enkele 
opmerking over de organisatie van de ge
zondheidszorg. Veel vormen van dienst
verlening zijn voortgekomen uit particu
lier initiatief, veelallokaal van opzet, ge
voed vanuit verschillende - al dan niet 
religieuze - achtergronden en dikwijls ge
richt op specifieke doelgroepen. 
AI deze vormen van dienstverlening na
men weer hun eigen bestuurlijke organi
satie mee, die weer noopte tot vele over
legstructuren. Het resultaat van deze ont
wikkelingen is, dat de gezondheidszorg 
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organisatorisch gezien heterogeen van sa
menstelling is waarbinnen organisaties 
soms overlappende bevoegdheden en ver
antwoordelijkheden hebben of claimen en 
deze elkaar ook regelmatig betwisten. 
Dit geldt ook voor de overheid, waar vele 
departementen zich met de gezondheids
zorg bemoeien. De zwakzinnigenzorg bij
voorbeeld heeft te maken met Volksge
zondheid en Milieuhygiene, Cultuur, Re
creatie en Maatschappelijk werk, Onder
wijs en Wetenschappen en Sociale Zaken. 
Het totale beeld lijkt daarmee een onbe
stuurbaar geheel op te leveren: een veld, 
dat erg pluriform is samengesteld en een 
overheid, waarvoor geldt, dat de beleids
verantwoordelijkheid voor de volksge
zondheid en aangrenzende beleidsterrei
nen over een groot aantal departementen 
is gespreid. 
Een gevolg van een en ander is, dat de 
besluitvorming in de gezondheidszorg 
traag en onsamenhangend verloopt, het
geen er weer toe leidt, dat niet slagvaardig 
kan worden gereageerd op veranderingen 
in de samenleving of op onverwachte 
negatieve effecten van het beleid van een 
der betrokken organisaties. 

Een prognose voor de gezondheidszorg 
Waarom nu onze grote zorg voor de toe
komst van de gezondheidszorg? Een aan
tal organisatorische ingrepen kunnen im
mers de besluitvorming aanzienlijk verbe
teren en de nu nog onbeheersbare factoren 
in redelijke mate beheersbaar maken. 
Dit is zeker waar en de organisatie van 
de gezondheidszorg dient ook verbeterd 
te worden, maar de oorzaken van de be
staande problemen gaan veel verder dan 
organisatievraagstukken. Zij hebben te 
maken met de bestaande visie op de rol 
van de gezondheidszorg en de samenle
ving, met het mensbeeld dat wordt gehan
teerd, zelfs met het denken over de sa
menleving als geheel. 
Om deze stelling te onderbouwen keren 
we terug naar een aantal elementen uit 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 9/82 

426 

onze diagnose, maar nu beschouwd vanuit 
de consequenties voor de toekomst van 
de gezondheidszorg. 
I 
Ons eerste kenmerk betrof het toenemen
de vertrouwen in de mogelijkheden van 
de gezondheidszorg. Dit vertrouwen heeft 
echter ook geresulteerd in een sterke af
hankelijkheid van de medische dienstver
lening. Ook medisch wordt de mens ver
zorgd van (v66r) de wieg tot het graf. 
Geplaatst op een tijdschaal van de levens
cyclus, kunnen van de wieg tot het graf 
voor het medisch ingrijpen de volgende 
twee kenmerken worden aangegeven: 

bijdrage aan gezondheid 
en kwaliteit van het Ieven 

kosten medtsch handelen 

Met andere woorden: de gemiddelde kos
ten van het medisch ingrijpen nemen toe 
naarmate de patient ouder is, niet alleen 
omdat een oudere meer intensieve ver
zorging nodig heeft, maar omdat men een 
welhaast onbeperkt aantal onderzoeken 
kan uitvoeren, er in principe altijd wei 
afwijkingen zijn te vinden en een aantal 
ingrepen steeds hogere technologie vragen 
( denk bijvoorbeeld aan micro-vaatchirur
gie). 
Tegelijk zien we echter, dat bet positieve 
effect van het medisch ingrijpen afneemt, 
tot het uiteindelijk niet meer is, dan het 
tegen hoge kosten in stand houden van 
een bepaald (laag) levensniveau, terwijl 
de einduitkomst bij voorbaat vaststaat. 
Het is nu ook duidelijk, waarom bij onge
wijzigd beleid de gezondheidszorg met 
ernstige financiele problemen te kampen 
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zal krijgen. Immers, de bevolking in Ne
derland is bezig te vergrijzen. Dat im
pliceert, dat de populatie van mensen, die 
potentieel in aanmerking komen voor 
steeds meer onderzoek en steeds duurdere 
behandelingen, toeneemt. Kortom, de 
vraag naar gelden voor de financiering 
van de medische behandelfunctie zal bij 
ongewijzigd beleid nog sterker gaan stij
gen. 

Maar er is meer. In onze diagnose hebben 
we al aangegeven, dat de wetenschap ook 
zelf problemen genereert. Dit geldt even
zeer voor de medische wetenschap. Door 
de steeds toenemende mogelijkheden van 
de medische technologie ontstaan nieuwe 
categorieen patienten. 
Wij kunnen dit toelichten aan de hand 
van de volgende schets: 

20 40 60 80 

De grafiek geeft nogmaals de levenscyclus 
weer, nu uitgedrukt in de levensfuncties 
van de mens. We zien dan het normale 
patroon van een toegroeien naar een ver
mogen tot voiledig gebruik van aile le
vensfuncties en vervolgens het veroude
ringsproces, waarbij steeds minder func
ties nog aanwezig zijn. 
In deze schets zijn drie nieuwe categorieen 
patienten aangegeven: 
- zwaar gehandicapte pasgeborenen 
- zwaar gehandicapte slachtoffers van 
( verkeers-)ongevailen 
- hulpbehoevende ouderen. 
Voor al deze groepen geldt, dat door het 
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inzetten van de huidige mogelijkheden 
van de medische technologie een steeds 
grater deel in Ieven kan worden gehou
den. De vraag is echter welk effect dat 
medisch ingrijpen heeft. Wanneer het re
sulteert in een voiledig herstel van aile 
levensfuncties of in ieder geval in een 
voldoende vermogen tot zelfredzaamheid 
(pijl A), dan legt een dergelijke ingreep 
geen claim op de toekomst. 
Heel anders ligt de situatie, wanneer het 
resultaat van het medisch ingrijpen be
staat uit het in Ieven houden van indivi
duen op een niveau van sterke hulpbehoe
vendheid (pijl B). Deze mensen zuilen 
voor de rest van hun Ieven zorg behoeven 
en daarmee (mede door het cumulatieve 
effect) een zware claim leggen op de toe
komstige financiele ruimte voor de ge
zondheidszorg. 
Ten slotte is er ook nog sprake van me
disch ingrijpen in gevailen, waarin dat in
grijpen niet meer zal baten. Hier geldt 
sterk wat al eerder is gesteld: het gaat dan 
om kostbare ingrepen waarvan de effec
tiviteit uiterst laag is, misschien zelfs wei 
negatief in die zin, dat er zich omstan
digh;:,den kunnen voordoen, waarin een 
dergelijke ingreep beter niet kan worden 
verricht. 

Als we de consequenties van een en ander 
beschouwen dan komt het neer op een te 
verwachten sterke stijging van de vraag 
naar zorg, ten gevolge van een toenemend 
aantal bejaarden en een toenemend aantal 
chronisch hulpbehoevende patienten. 
Wij hadden echter al geconcludeerd, dat 
er bij ongewijzigd beleid ook een sterke 
stijging zal plaatsvinden naar de vraag om 
medische behandelingen. 
Het moge duidelijk zijn, dat beide ontwik
kelingen tegelijk niet gefinancierd zullen 
kunnen worden. Er zuilen beleidskeuzes 
gemaakt moeten worden. Het lijkt erop, 
alsof gekozen moet worden tussen twee 
extremen: de garantie, dat iedereen die 
medische behandeling wenst, deze ook 
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zal krijgen of de garantie, dat iedereen 
die hulpbehoevend is de nodige zorg zal 
krijgen. Met daarbij de aantekening, dat 
het kiezen voor de medische behandel
functie op dit moment ook is het kiezen 
voor een onbeheersbare factor, zoals zal 
blijken uit het huidige beddenreductiebe
leid: er mogen ziekenhuizen gesloten wor
den, maar in de overige zal het aantal 
verrichtingen onbelemmerd verder stijgen, 
waarmee het beoogde bezuinigingseffect 
uiterst twijfelachtig wordt. 

Tenslotte, aan het eind van deze pragno
se, nog een enkele opmerking over de 
vraag of de gezondheidszorg de komende 
prablemen aan zal kunnen. 
Wij hebben al gesteld dat het zorgaanbod 
wordt geleverd door een zeer pluriform 
veld. Veranderingen in de zorgvraag zijn 
tot nu toe altijd beantwoord door uitbrei
ding van het zorgaanbod. Nieuwe taken 
dus nieuwe middelen. De grate verande
ring zal hier betekenen wei nieuwe taken, 
maar geen nieuwe middelen; een steeds 
krapper wordende financiele ruimte tegen
over een toenemende zorgvraag. 
Welke processen dreigen plaats te gaan 
vinden? Om daar op in te gaan, zijn de 
volgende globale relaties van belang: 

Samenleving Overheid 

1 1 
Zorgvraag Zorgaanbod 

~-r----_/ 
Oorzaken 
Zorgvraag 

Wat gebeurt er als een dergelijk complex 
veld wordt geconfranteerd met bezuini
gingen? Een ieder zal de bezuiniging pra
beren af te wentelen op een ander. Er 
ontstaat een felle strijd om de middelen, 
waarbij waarschijnlijk alle partijen zullen 
beweren, dat bij hen de patient centraal 
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staat. Deze strijd om de middelen vindt 
plaats tussen de diverse ministeries (bij
voorbeeld: Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk werk, Sociale Zaken, Volks
gezondheid en Milieuhygiene, Onderwijs 
en Wetenschappen), tussen de sectoren 
(extramuraal versus intramuraal; psychia
trische instituten en ambulante geestelijke 
gezondheidszorg; ziekenhuizen en ver
pleeghuizen; etc.), tussen de beroepsgroe
pen (specialisten versus verpleegkundigen, 
etc.) en tussen de instellingen onderling 
(survival of the 'fittest', survival van dege
ne met de beste relaties, etc.). Laait deze 
strijd maar fel genoeg op, dan verliest 
men aile aandacht voor de zorgvraag en 
voor de veranderingen in die zorgvraag. 
Dat wil zeggen, dat het gezondheidszorg
systeem zijn adaptievermogen verliest om 
in te spelen op de veranderingen in de 
zorgvraag. De aand?.cht voor oorzaken 
van de ontwikkeling in de zorgvraag en 
mogelijkheden om die te belnvloeden is 
op dat moment geheel verdwenen. 
De overheid speelt in deze een bijzondere 
rol. Enerzijds kan zij door haar gedrag die 
onderlinge gevechten versterken, ander
zijds loopt zij het risico partij te worden 
in dat gevecht. Geen van beide mogelijk
heden lijkt bevorderlijk voor het oplossen 
van de grate beleidsproblemen waarmee 
de gezondheidszorg te maken krijgt. 

Een therapie voor de gezondheidszorg 
Voordat een therapie gegeven kan wor
den, moet duidelijk zijn, waar we naar 
streven. In dit geval betekent dit de vraag: 
Wat verwachten wij van de gezondheids
zorg? en dit leidt weer tot de vraag: Wat 
is ons mens- en maatschappijbeeld? Hier
mee dient begonnen te worden. 
Naar onze mening moet als uitgangspunt 
worden gekozen, dat bejaarde, zieke en 
hulpbehoevende mensen deel uitmaken 
van de samenleving. Dat de samenleving 
dus ook principieel verantwoordelijk is 
voor deze mcnsen en hen niet uit de sa
menleving mag verstoten (zelfs niet naar 
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instellingen 'in een rustige, bosrijke om
geving'). 
Een tweede principeel uitgangspunt is on
ze overtuiging, dat ook mensen, die sterk 
afhankelijk zijn van anderen een eigen 
individualiteit hebben, die zoveel als mo
gelijk dient te worden gerespecteerd en in 
stand moet worden gehouden. 
Een derde uitgangspunt is een dienende 
taak van de medische wetenschap om de 
eerste twee uitgangspunten zo goed moge
lijk tot hun recht te Iaten komen. 
Dit zijn de normatieve uitgangspunten van 
waaruit wij een therapie voor de gezond
heidszorg ontwikkelen. 

De meest aangewezen invalshoek om een 
nieuw beleid te vormen voor de gezond
heidszorg is uit te gaan van de te verwach
ten gezondheidsproblemen. Wij hebben 
hierboven betoogd, dat de principiele 
keus zal gaan tussen de behandelfunctie 
van de gezondheidszorg en haar zorgfunc
tie. Wij zijn van mening, dat de keus zo
danig moet uitvallen, dat de samenleving 
garandeert, dat zij die in hulpbehoevende 
omstandigheden verkeren, altijd op de 
benodigde zorg kunnen rekenen. 
Vanuit de gegeven beperkte financiele 
ruimte voor de gezondheidszorg betekent 
dit, dat deze garantie niet kan worden ge
geven ten aanzien van de vraag naar me
dische behandelingen. 
Een ander gevolg van deze keuze is, dat 
zij ook een leidraad vormt voor een ge
richt onderzoeksprogramma in de gezond
heidszorg. Niet meer stimuleren van on
derzoek, dat zich richt op kostbare, bij
zondere ingrepcn, maar stimuleren van 
onderzoek, dat zich richt op de problemen 
die te maken hebben met een sterke hulp
behoevendheid, zowel ter verlichting van 
de problemen van de patient, als van de 
hulpverleners. 
Vanuit deze principiele stellingname zul
len wij hieronder een aantal probleem
velden bespreken en suggesties voor be
leidsopties aangeven. 
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1. Preventie 
Een goede preventie is misschien wel het 
machtigste wapen in het bezuinigen op de 
kosten van de gezondheidszorg. Er zitten 
aileen twee beperkingen aan vast: het 
werkt pas op zeer lange termijn en het 
vereist een gedragsverandering van vele 
individuen. Daarmee lijkt het voor de 
eerstkomende decennia geen geschikt 
overheidsinstrument, hoe belangrijk het 
op zich is en daarom zeker niet mag wor
den verwaarloosd. Er kunnen twee deel
gebieden worden aangegeven, die wel op 
afzienbare termijn resultaat kunnen heb
ben: preventie richten op risicogroepen 
en op het zo lang mogelijk in stand hou
den van levensfuncties van bejaarden, 
waardoor zij Ianger dan nu zelfstandig 
kunnen blijven. Bij dit laatste kan gedacht 
worden aan Iichte fysiotherapie, al dan 
niet in de thuissituatie, maar ook aan ge
richte voorlichtingsprogramma's, enz. 

2. Zelfzorg en mantelzorg 
De overheid zou bewust beleid moeten 
voeren ter vergroting van de weerbaarheid 
van individuen en groepen. Individuen en 
hun directe omgeving (familie, buren) 
moeten worden gestimuleerd voor zichzelf 
en elkaar te kunnen zorgen, niet aileen 
preventief, maar ook voor herstel en ver
zorging. Goede voorlichtingsprogramma's 
kunnen hierbij helpen. 

3. De medische behandelfunctie 
Gezien de principiele keuze, die wij hier
boven gemaakt hebben, dient de zwaarte 
van de medische behandelfunctie te wor
den teruggedrongen, aileen al vanwege het 
feit, dat het niet blijvend te financieren 
zal zijn. Maar is het ook mogelijk? 
Wij denken van wei, maar dan zal het 
automatisme van het medisch ingrijpen 
moeten worden doorbroken, dat wil zeg
gen dat de beslissing om tot ingrijpen 
over te gaan de uitkomst moet zijn van 
een bewust keuzeproces. Bij dit keuze
proces speelt de vraag of men gerechtigd 
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is om in te grijpen in de natuurlijke pro
cessen, of de patient e.g. familie dit in
grijpen daadwerkelijk wenst en of zij zich 
bewust zijn van de consequenties. Het is 
duidelijk dat een dergelijk keuzeproces 
niet mag worden bei:nvloed door het wel
ingrijpen financieel te belonen. Dat wil 
zeggen dat het huidige financieringsstelsel, 
dat gebaseerd is op betaling per verrich
ting moet worden losgelaten en moet wor
den vervangen door een stelsel, waarin 
degene, die de beslissing neemt, geen per
soonlijke baat meer heeft bij de uitkomst 
van die beslissing. 
Welke factoren mogen wel een rol spelen 
in de beslissing tot medisch ingrijpen? 
In het voorgaande zijn er al een aantal 
genoemd, die met name zijn gebaseerd op 
de verwachte uitkomst van de ingreep: 
Zal de patient na de ingreep weer volledig 
zelfredzaam zijn? Indien niet, in hoeverre 
is hij of zij dan hulpbehoevend en wat is 
dan de kwaliteit van het bestaan nog? Bij 
bejaarde patienten bijvoorbeeld: werkt 
een ingreep toe naar herstel van levens
functies of slechts naar verlenging van het 
leven? 
Dit zijn allemaal vragen, die niet door de 
patient of zijn familie kunnen worden be
antwoord. Daarom pleiten wij voor een 
sterker begeleidende rol van de huisarts, 
die ook in het ziekenhuis nog betrokken 
blijft bij beslissingen over zijn of haar 
patient. 

4. De vraag om zorg 
In de prognose is gesteld, dat de zorg
vraag in de toekomst sterk zal toenemen. 
Met name zijn daarbij genoemd: de be
jaarden en de nieuwe groepen chronisch 
hulpbehoevenden. Betekent dit dat al deze 
mensen zullen moeten worden opgenomen 
in (verpleeg-)inrichtingen? Zeker niet. Dit 
kan zelfs niet, omdat er dan veel capaci
teit bijgebouwd zou moeten worden en het 
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geld daartoe nu eenmaal ontbreekt. Maar 
veel belangrijker hierbij is ons uitgangs
punt aan het begin van deze paragraaf: 
mensen dienen zoveel als mogelijk is als 
individuen te worden behandeld, en dat 
wil dan zeggen: zo lang mogelijk in de 
eigen thuissituatie, wanneer ze dat wen
sen. 
Daarbij kan worden gedacht aan zaken 
als: dagbehandeling; aanpassing van de 
waning; oproepsystemen voor noodgeval
len; keukenfaciliteiten van een instelling 
voor gezondheidszorg ook ten goede laten 
komen aan hulpbehoevende wijkbewo
ners, enz. 

V eel van wat hierboven beschreven staat 
betekent in feite versterking van de eerste 
lijn. 2 Hoewel dit al jaren de officiele be
leidslijn is, lijkt dit beleid tot nu toe niet 
erg effectief te zijn en wordt in de recente 
bezuinigingen ook de eerste lijn niet ont
zien. 
Toch is ons inziens de versterking van de 
eerste lijn wel degelijk te bereiken, wan
neer de intramurale zorg gaat beseffen, 
dat versterking van de eerste lijn ook de 
verantwoordelijkheid is van de tweede lijn 
en wanneer de overheid een daadwerke
lijke samenwerking in deze mogelijk 
maakt. 
Hiermee bedoelen wij het volgende: Te 
gemakkelijk wordt gedacht, dat verster
king van de eerste Iijn betekent meer huis
artsen, meer wijkverpleegkundigen, meer 
verzorgsters, enz. Te weinig worden de 
mogelijkheden onderkend en gestimuleerd 
die de bestaande organisaties hierin kun
nen spelen. Door instellingen wordt al 
op veel plaatsen geexperimenteerd met 
het soort beleid, dat wij voorstellen: sa
menwerking eerste en tweede lijn, dagbe
handeling, enz. Probleem is dat het be
staande financieringsstelsel deze innova
tieve bezigheden frustreert. 

2 Het begrip 'eerste lijn' wordt in dit artikel breder opgevat dan uitsluitend gezondheidszorg. 
Ook zaken als 'maatschappelijk werk' worden hiertoe gerekend. 
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Wij zijn van mening, dat de overheid juist 
dit type innovatieve activiteiten dient te 
stimuleren. Dat kan, door over te gaan 
naar een systeem van budgettering in de 
gezondheidszorg. 
Het is voor instellingen erg aantrekkelijk 
om met een budget te kunnen werken, 
omdat dat de mogelijkheid schept een 
stuk eigen beleid te voeren in behandel
visie, relatie met de omgeving, enz. 
Aan zo'n budgetsysteem zou de overheid 
de eis kunnen verbinden dat een bepaald 
percentage van het budget wordt gebruikt 
voor innovatie-projecten. Bovendien heeft 
het budgetsysteem tot voordeel dat de 
koppeling tussen verrichting en financie
ring kan worden weggenomen. 

Evenals in de voorgaande paragrafen tot 
slot nog een opmerking over de organisa-

Literatuur 

431 

tie van de gezondheidszorg. Wij hebben 
in onze prognose gewezen op de risico's, 
die de overheid loopt om partner te wor
den in de onderlinge strijd tussen de ge
zondheidszorgorganisaties. Wij willen deze 
stelling nog wat aanscherpen: de overheid 
dient door haar beleid mede te stimuleren, 
dater een duidelijke besluitvormingsstruc
tuur in de gezondheidszorg ontstaat met 
duidelijk gescheiden verantwoordelijkhe
den en bevoegdheden. Niet omdat daar
mee de problemen van de gezondheids
zorg zijn opgelost, maar omdat ze daar
door hanteerbaar zullen blijven. 
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door dr. M. Ruppert 

Besprekingsartikel door dr. M. Ruppert, oud-vice
president voor de Raad van State, n.a. v. de dissertatie 
van G. M. J. van Wissen: De christen-democratische 
visie op de rol van de staat in het sociaal-economische 
!even; Amsterdam 1982. 

Over de rol van de staat 

De bereidverklaring om Van Wissen's proefschrift voor dit maandblad uitvoerig te 
bespreken heb ik gegeven v66rdat ik het boek had gezien. Dat is misschien niet ver
standig geweest, want het bock is, wat men huiselijk pleegt te noemen een 'pil': 
724 bladzijden. 

En toch heb ik tijdens het lezen ervan 
geen spijt gekregen van mijn bereidver
klaring. Het kost wel een paar dagen om 
je de inhoud van het boek eigen te maken, 
maar daar krijgt de lezer geen spijt van. 
Sterker: het boek verschaft een goed in
zicht in: 
- het ontstaan, de ontwikkeling, de 
grondslag en de beginselen van de drie 
partijen die het CDA hebben gevormd, 
- de visies van de drie partijen op de rol 
van de overheid in het sociaal-economisch 
Ieven, 
- de totstandkoming, de grondslag en de 
beginselen van het CDA en de visie van 
die partij op de rol van de overheid op 
sociaal-economisch gebied. 
Kennelijk met het oogmerk om niet in de 
theorie te blijven steken worden voorts 
behandeld de visies van de kabinetten van 
1945 tot 1981 op de rol van de staat in 
het sociaal-economisch Ieven en de reac
ties daarop in het parlement. 

Ik moet eerst beslissen over de opzet van 
deze recensie. Ik kan volstaan met het 
geven van een beredeneerd oordeel over 
het boek; ik kan ook pogen eerst de es
sentie van het boek weer te geven, opdat 
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de lezer van deze recensie weet waarover 
geoordeeld moet worden. Aan de tweede 
werkwijze geef ik de voorkeur, al kost die 
wel ruimte, maar de redactie was vrij
gevig. 
Van Wissen heeft zijn boek als volgt op
gezet. Hij behandelt eerst in drie hoofd
stukken de ontwikkeling en grondslag, de 
beginselen en de visie op de rol van de 
staat in het sociaal-economisch Ieven van 
de KVP, de ARP en het CHU tot 1959; 
dan in een vierde hoofdstuk de visie van 
de (zeven) kabinetten op de rol van de 
staat in het sociaal-economisch Ieven en 
de reactie van het parlement hierop in de 
peri ode van 1945-1959; vervolgens doet 
hij hetzelfde in de hoofdstukken 4 tot en 
met 8 voor de periode 1959-1971; in 
hoofdstuk 9 behandelt hij dezelfde vraag
stukken voor wat het CDA betreft; hoofd
stuk 10 gaat over de drie kabinetten in de 
periode 1971-1981 en hoofdstuk 11 biedt 
dan een samenvatting en een evaluatie. 
De splitsing van deze opzet tussen de pe
rioden 1945-1959, 1959-1971 en 1971-
1981 is alleszins verantwoord; elk van 
deze drie tijdvakken heeft in meer dan een 
opzicht een eigen karakter. 
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De KVP 
Over de voorgeschiedenis van de KVP is 
Van Wissen sober. Nauweiijks twee en een 
halve bladzijde wijdt hij aan de historic 
van de Rooms-Katholieke Staatspartij, 
waarvan de KVP in 1945 de rechtstreekse 
opvolgster werd. 
Van Wissen schrijft uitvoerig over de 
historische ontwikkeling van de KVP, 
over itaar grondslag en over haar politieke 
beginselen die ons zicht geven op haar 
vi~;ie op de overheid. I-let gaat bij begin
selen over de 'normen die enerzijds voort
vloeien uit de door God geschapen ver
houdingen waarin de mens staat (dena
tuurlijke normcn), anderzijds hun bran 
vinden in de bijzondere Openbaring (bo
vennatuurlijke normen), terwijl bet leer
gezag van de Kerk onfeilbaar over de 
inhoud van deze normen beslist' (biz. 10). 
'Over deze beginselen kan dus - althans 
volgens Van Wissen - geen meningsver
schil bestaan. Wei kan en zal onder ka
tholieken verschillend worden gedacht 
over de uitwerking v:m deze beginselen in 
de praktische politick. Aangezien de KVP 
de partij van alle katholieken wil zijn, zijn 
de !eden aileen gebonden aan het begin
sclprogramma. Aan bijvoorbeeld de ver
kiezingsprograms zijn daarentegen aileen 
de afgevaardigden in de desbetreffende 
publieke liehamen gebonden. 

De beginselen van de KVP kunnen echter 
ook voor niet-katholieken aanvaardbaar 
zijn. De natuurlijke normen zijn in begin
set door ieder met de rede te achterhalen. 
De normen voortvloeiend uit de Openba
ring zijn uiteraard verplichtend voor iede
re christen. Maar ook voor een niet-chris
ten zijn deze bovennatuurlijke normen 
aanvaardbaar, omdat zij weliswaar niet 
door de rede zijn te achterhalen, maar 
daarom nog niet tegen de rede ingaan. De 
beginselen van de KVP kunnen derhalve 
voor iedereen aanvaardbaar zijn. Het Iid
maatschap van de KVP staat dan ook 
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voor aile Nederlanders open' (biz. 1 0). 
De KVP achtte de naam 'Christelijke 
Volkspartij' een passende benaming voor 
de pilrtij, maar zij meende dat deze bena
ming 'vooralsnog op practische gronden 
ter vermijding van verwarring geen aanbe
veiing verdiende' 1 (blz. 29). 

In Van Wissen's bock volgt dan een uit
eenzetting van 'enige algemene begrippen 
van de rooms-katholieke sociale leer'. 
De schrijver doet dat - hij zegt althans 
dat hij dat doet - aan de hand van drie 
kernbegrippen: personaliteit; solidariteit; 
subsidiariteit. 
Over het eerste kernbegrip zegt de schrij
ver alleen: 'Zowel de rede als de bijzon
dere Openbaring Iaten ons de mens zien 
als een persoon, gewikkeld in een onein
dig proces van zelfvervolmaking en zelf
ontplooiing'. Punt uit. Het is wei duidelijk, 
dat hicr de officiele wijsbegeerte van de 
Rooms-Katholieke kerk, de leer van 
Thomas van Aquino (1225-1274), haar 
beslissende invloed oefent. Nog eeuwen na 
Thomas be val Leo XIII (de paus van 
Rerum Novarum) de wijsbegeerte en thea
logic van Thomas sterk aan bij de katho
Iieke filosofen en theologen. 

Over het derde kernbegrip van de r.k. 
sociale leer zegt de schrijver ook weinig. 
Nadat hij enkele bladzijden gewijd heeft 
aan 'solidariteit' zegt hij laconiek: 'De 
uitleg van het derde kernbegrip 'subsidia
riteit' kan nu kart zijn' (biz. 22). Het sub
sidiariteitsbeginsel is echter z6 bepalend 
en beslissend voor de r.k. sociale leer en 
vooral voor het onderwerp van de schrij
ver (de rol van de staat in bet sociaal
economische Ieven), dat hij daarover wei 
iets meer zou hebben mogen zeggen dan: 
'Het subsidiariteitsbeginsel kan positief 
en negatief geformuleerd worden. Nega
tief geformuleerd betekent het beginsel, 
dat een gemeenschap niet aan een indivi
du of een lagere gemeenschap een taak 

1 Resolutie Partijraadsvergadering 22 december 1945. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 9/H2 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 

mag onttrekken, waartoe deze zelf in staat 
is. Positief geformuleerd betekent het be
ginsel, dat een gemeenschap ervoor dient 
te zorgen dat individuen en lagere ge
meenschappen zo goed mogelijk hun taak 
kunnen vervullen. Aileen wanneer de 
krachten van individuen en lagere ge
meenschappen tekort schieten, mag zij 
aanvullend optreden. Aangezien de mens 
een persoon is met een eigen waarde, een 
eigen levensdoel en onvervreemdbare 
rechten, mag de werkzaamheid van iedere 
gemeenschap nooit anders dan aanvullend 
zijn' (blz. 22). Dat is alles wat - in het 
kader van de 'beginselen' over het subsi
diariteitsbeginsel wordt gezegd. Over dat 
beginsel kan dunkt ons iedereen het wel 
eens zijn, maar de cruciale vraag is van 
andere aard, namelijk: kan men ook in 
de verhouding van staat, gezin, bedrijfs
gemeenschappen etc. van 'subsidiariteit' 
spreken? Daarover straks. 

Het tweede kernbegrip van de r.k. sociale 
leer is de solidariteit. De auteur heeft, 
dunkt ons, gelijk wanneer hij stelt, dat de 
term 'socialiteit' of iets dergelijks meer 
voor de hand had gelegen, maar hij heeft 
evenzeer gelijk, dat dit kernbegrip nu een
maal van ouds wordt aangeduid als 'soli
dariteit'. De r.k. sociale leer dankt er zelfs 
haar naam aan: het solidarisme. Dit be
ginsel van de solidariteit wordt veelal ver
dedigd met een verwijzing naar de 'klaar
blijkelijke hulpbehoevendheid van de 
mens. Er wordt dan in de volgende trant 
geredeneerd. De mens is door God geroe
pen in een oneindig proces van zelfver
volmaking en zelfontplooiing steeds meer 
Imago Dei te worden. Deze zelfvervol
making en zelfontplooiing waartoe de 
mens geroepen is, kan hij als enkeling 
slechts in zeer beperkte mate realiseren. 
Door samenwerking met anderen kan hij 
deze roeping beter realiseren. Ergo, de 
mens moet wel een sociaal wezen zijn' 
(blz. 11). Dat sociaal zijn van de mens 
wordt weliswaar nog op een andere, meer 
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wijsgerige, wijze beargumenteerd, maar de 
crux daarvan is (in de thomistische wijs
begeerte) toch niet wezenlijk anders dan 
in het voorgaande aangeduid. 
In de natuurlijke orde is de staat de vol
maakte gemeenschap (societas perfecta). 
Dat is - zegt de schrijver - geen morele 
kwalificatie: 'Het is immers 'natuurnood
zakelijk' dat de mensen op een bepaald 
grondgebied zich aaneensluiten in een ge
meenschap van hun algemeen belang. 'De 
staatkundige samenwerking heeft dan ook 
inderdaad nooit ontbroken' (Koenraads), 
al is zij in haar concrete bestaans- en ont
staansvormen door de geschiedenis heen 
heel verschillend geweest. De staat vloeit 
dan ook wezenlijk voort uit de sociale 
natuur van de mens. Hij is echter in zijn 
concreet bestaan mede afhankelijk van de 
vrije wil van zijn leden. Omdat de staat 
het algemeen welzijn tot zorg heeft, is hij 
'innerlijk volledig'. Omdat de staat in deze 
zorg aile individuen en gemeenschappen 
op een bepaald grondgebied overspant, 
is hij ook 'uiterlijk volledig'. Omdat de 
staat zowel innerlijk als uiterlijk volledig 
is, wordt hij een 'volmaakte gemeenschap' 
genoemd. 'Volmaakt' betekent niet meer 
dan dat die gemeenschap innerlijk en 
uiterlijk volledig is. Het is dan ook be
slist geen morele kwalificatie. Omdat de 
staat geen natuurlijk gezag meer boven 
zich heeft, is de staat souverein.' (biz. 27). 
Als de staat dus opgaat in een federatie 
- voegt de schrijver er aan toe - is hij niet 
meer 'uiterlijk volledig' en wordt de fede
ratie societas perfecta (biz. 35). 

Het is op de basis van deze grondgedach
ten, dat de auteur komt tot de beschrijving 
van de visie (in de periode 1945-1959) 
van de KVP op de rol van de staat in het 
sociaal-economisch Ieven. Toch klinkt er 
- althans voor ons besef - thans een 
enigszins andere toon door: 
'Voor de KVP dient in een samenleving 
de saamhorigheid tussen de mensen cen
traal te staan, aangezien alle mensen 'de-
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zelfde oorsprong en hetzelfde einddoel 
hebben en ( .. ) allen verlost zijn door 
dezelfde Zaligmaker, Koning Christus'. 
Sociale rechtvaardigheid en liefde tot de 
naaste dienen dan oak de sociaal-econo
mische verhoudingen te beheersen. Hier
mee is in strijd een sociaal-economisch 
stelsel, waarin de vrije concurrentie en de 
economische dictatuur de leidende be
ginselen zijn. Het individualistisch-kapi
talistische stelsel dient daarom vervangen 
te worden door een geleide economie. 
Evenals de andere partijen, had oak de 
KVP haar eigen opvatting over wat een 
'geleide economie' zou moeten zijn. De 
opvatting van de KVP terzake valt in twee 
punten te karakteriseren: 
1. Bij de Ieiding van het sociaal-econo
misch Ieven heeft de staat een actieve rol 
te vervullen die gedeeltelijk onvervreem
baar is (primaire taak), maar die tegelij
kertijd ook principieel beperkt is (subsi
diaire taak). 
2. De Ieiding van het sociaal-economisch 
Ieven dient - met behoud van de alge
mene Ieiding van de staat - zoveel moge
lijk bij het sociaal-economisch Ieven zelf 
te berusten' (blz. 37). 

Bij de beoordeling van de aldus beschre
ven, toenmalige visie van de KVP op de 
rol van 'de staat' in het sociaal-econo
misch Ieven doet zich de moeilijkheid 
voor, dat de schrijver geen onderscheid 
maakt tussen de begrippen staat en over
heid. In zijn inleiding zegt hij trouwens 
zelf: 'Wanneer niet anders aangegeven, 
worden de termen staat en overheid door 
elkaar gebruikt' (biz. VII). Dat wordt 
weliswaar ronduit medegedeeld, maar 
daarmede blijft het toch - eufemistisch 
uitgedrukt- een zwakke stee in het gehele 
boek. 
Dat de KVP in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog de publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie van harte heeft gestimu
leerd is bekend. Ook heeft zij de geleide 
loon- en prijspolitiek gesteund totdat de 
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sociaal-economische omstandigheden zo
danig werden, dat de eerste verantwoorde
lijkheid voor de loon- en prijsvorming 
weer bij het bedrijfsleven kon gaan be
rusten. 

Paus Johannes XXIII 
Niet aileen op sociaal-economisch gebied 
voltrokken zich na 1959 belangrijke wij
zigingen. Voor de katholieken veranderde 
er vooral iets op kerkelijk gebied: 
'In 1958 werd als opvolger van de strenge 
kerkvorst paus Pius XII de aimabele 
boerenzoon uit Noord-Italie Angelo 
Guiseppe Roncalli tot paus gekozen. Als 
paus Johannes XXIII bekleedde hij dit 
ambt van 1958-1963. 
Geen paus heeft in de afgelopen honderd 
jaar meer in de Kerk losgemaakt dan deze 
- aanvankelijk slechts als 'tussenpaus' ge
doodverfde- Johannes XXIII. 
Toen deze paus in 1959 het Tweede Va
ticaans Concilie aankondigde en daarbij 
opriep tot een waarlijk aggiornamento van 
de Kerk, werd deze oproep ook in Ne
derland moet enthousiasme beantwoord. 
Dit kwam onder andere tot uitdrukking 
in een intensieve voorbereiding op het 
Concilie. Ook op het Concilie zelf speel
den Nederlandse bisschoppen en theolo
gen een vooraanstaande rol. 
Door het Concilie kwam in Nederland een 
brede en diepgaande vernieuwingsbewe
ging op gang. Hierbij speelde Mgr. Bek
kers, de bisschop van 's-Hertogenbosch, 
een belangrijke rol die als geen ander de 
persoon en de boodschap van 'paus Jan' 
voor de Nederlandse kerk wist te vertalen. 
De verniewingen die het Concilie tot stand 
bracht, werden in Nederland con amore 
uitgevoerd, oak a! beantwoordden zij be
slist niet in alle opzichten aan de (hoog
gespannen) verwachtingen. 
Het Concilie dat duurde van 1962 tot 
1965, kreeg een vervolg in het Pastoraal 
Concilie van de Nederlandse kerkprovin
cie (1966-1970). De vernieuwingsbewe
ging in Nederland raakte steeds meer in 
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een stroomversnelling. Al spoedig hield 
zij niet meer halt bij de toegestane ver
nieuwingen. Een golf van allerlei gedurfde 
experimenten kwam op gang welke ook 
de nodige publiciteit kreeg in het buiten
land. Deze ontwikkeling veranderde de 
Nederlandse Kerkprovincie in enkele 
jaren van een aan Rome verknochte doch
ter in een opstandige puber. De snelle 
omslag en vooral de talrijke, vaak chaoti
sche experimenten op pastoraal en litur
gisch terrein, riepen grote spanningen op 
zowel in Nederland zelf als in de verhou
ding met Rome. Zo ontstonden er met 
Rome een aantal ernstige conflicten, die 
leidden tot een tweetal 'Romeinse' bis
schopsbenoemingen (Mgr. Gijsen en Mgr. 
Simonis).' (biz. 218 en 219) 
'Het benadrukken van de eigen verant
woordelijkheid van de leek, van de open
heid naar andersdenkenden en van de 
christelijke opdracht in deze wereld, be
werkte een sterke horizontalisering van 
het geloofsleven van de katholiek. De 
weg van Christus werd meer gezocht in 
het samen met niet-katholieken hervor
men van deze aarde, dan in prive-devoties 
en in het bijwonen van kerkelijke vie
ringen. 
Door de in het algemeen zeer gebrekkige 
geloofskennis van de katholieke leek (de 
leek moest immers in het verleden voor
namelijk gehoorzamen en geloven, denken 
en theologiseren deed de clerus wel) en 
de terugtred van het kerkelijk gezag, ver
viel de verticale dimensie van het geloof 
snel en vervlakte het katholicisme bij 
velen tot een vaag christelijk ge1nspi
reerd humanisme.' (blz. 222) 

Dat dit alles op de KVP enorme invloed 
heeft geoefend, zet de schrijver duidelijk 
uiteen: 'De veranderingen in de katholieke 
wereld brachten de katholieken binnen en 
buiten de KVP in beweging. De katho
lieken buiten de KVP - waarvan de be
kendste groep de Katholieke Werkge
meenschap in de PvdA (KWG) was -
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hadden in de vijftiger jaren in de katho
lieke gemeenschap ge"isoleerd gestaan. 
Met hun kleine aantal - de KWG heeft 
bijvoorbeeld nooit meer dan enige honder
den !eden gehad - stonden zij tegenover 
een massief katholiek blok. 
Deze situatie veranderde drastisch in de 
zestiger jaren. De mentaliteitsverandering 
en de groeiende openheid die met paus 
Johannes in de kerk waren gekomen, 
werden door deze doorgebroken katho
lieken als rechtvaardiging achteraf van 
hun handelen beschouwd.' (blz. 226) 
'Niet ten onrechte, naar later bleek- voegt 
Van Wissen er in een noot aan toe -. 
Toen bijvoorbeeld in 1968 de KWG werd 
opgeheven ... gebeurde dit in aanwezig
heid van Mgr. Bluyssen, de bisschop van 
's-Hertogenbosch. Zijn aanwezigheid had 
duidelijk de betekenis van een 'eerherstel.' 
(blz. 238) 
Van grote - bijna beslissende- betekenis 
was het in 1966 gereedgekomen rapport 
'Grondslag en karakter van de KVP' van 
de in 1963 ingestelde 'Structuurcommis
sie': 'Zolang de liberale politiek in ons 
land gelnspireerd blijft door haar opvat
tingen over de vrijheid van de autonome 
mens en de socialistische door een over
waardering van de staatsgemeenschap, is 
het nuttig (hoewel niet noodzakelijk) een 
katholieke partij te bezitten, die de maat
schappij ziet als een organisch geheel 
waarin individuen en gemeenschap als 
twee eigen grootheden, in wederzijdse wis
selwerking, tot ontwikkeling en bloei 
moeten komen' (biz. 229). De gedachten
wisseling over grondslag en karakter van 
de partij raakte echter in een stroomver
snelling door het ten val komen van het 
rooms-rode kabinet Cals-Vondeling in de 
nacht van Schmelzer van 13 op 14 okto
ber 1966. 
Wat de visie van de KVP op de rol van 
de overheid in het sociaal-economisch 
Ieven betreft veranderde er niet zo bar 
veel in de jaren tussen 1959-1971, althans 
vanaf 1963. De sociaal-economische om-
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standigbeden waren anders dan in de 
jaren 1945-1959 en derbalve ook de rol 
van de overbeid op dit gebied, maar van 
een principiele wijziging van de visie van 
de KVP op deze rol kan men, dunkt ons, 
niet spreken. Ook Van Wissen doet geen 
paging belangrijke veranderingen aan te 
duiden. Hij beperkt zicb tot bet wijzen op 
het pleidooi voor bezitsvorming, de ver
mindering van bet entbousiasme voor de 
p.b.o. en - in plaats van het laatste -
activiteit voor een goed overleg tussen 
ovcrheid en de sociaal-economische 
'partners'. 

De ARP 
Treffend is het betrekkelijk grate verschil 
in het aantal bladzijden, dat Van Wissen 
besteedt aan de drie partijen. Voor wat 
betreft de periode tot 1959 krijgt de KVP 
48 bladzijden, de ARP 79 en de CHU 25 
bladzijden; inzake bet tijdvak 1959-1971 
zijn de cijfcrs 28, 46 en 30. Wat de CHU 
aangaat valt dat verschil, althans inzake 
de eerste peri ode, nog wei te begrijpen; 
haar geschiedenis loopt immers ten dele 
parallel met die van de ARP. Maar het 
grote verschil tussen KVP en ARP moet 
een andere oorzaak hebben en dat heeft 
het dan ook. Voor een dee! is die oorzaak 
van objectieve aard; de ARP is immers 
van oudere datum (1879) dan de voor
gangster van de KVP ( 1926). Maar er is 
ook een subjectieve oorzaak, namelijk dat 
Van Wissen aan de voorgeschiedenis van 
de KVP en haar beginselen in verhouding 
tot de ARP vee! minder aandacht be
steedt. 
Het valt uiteraard in de schrijver te prij
zen, dat hij zo uitvoerig ingaat op de Ver
lichting, het Reveil, Chantepie de Ia Saus
saye, Van der Brugghen, Beets, Bilder
dijk, Da Costa, Hoedemaker, Groen van 
Prinsterer, bet neocalvinisme van Kuyper, 
de Wijsbegeerte van de Wetsidee etc., 
doch een beetje soberder opzet zou ook 
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nog voldoende zijn geweest en in elk ge
val evenwichtiger in verhouding tot zijn 
beschrijving van de wording, de ontwik
keling en de beginselen van de KVP. 
De ARP is geworteld- zegt Van Wissen -
in het neocalvinisme zoals dat is geformu
leerd door A. Kuyper (biz. 54). Daarin 
heeft de schrijver stellig gelijk, maar als 
hij dat gezegd heeft, gaat hij verder met 
een beschrijving van het calvinisme en 
vergeet hij het woordje 'neo', vergeet hij 
met name wat Kuyper zelf over Luther 
gezegd heeft: 'En nu begeer ik voor nie
mand onder te doen in prijs en lof voor 
Luthers heldenmoedig initiatief. In zijn 
hart vee! meer dan in het hart van Calvijn 
is de bange strijd doorworsteld, die tot de 
wereld-historische breuk leidde. Luther is 
zonder Calvijn te verklaren, Calvijn zon
der Luther niet. Voor een niet gering deel 
is Calvijn ingegaan tot de oogst, van wat 
de held van Wittenberg in en buiten 
Duitsland gezaaid had' 2. 

Wat Van Wissen over het Calvinisme me
dedeelt doet dan ook niet in alle opzichten 
recht aan het Lutherdom, maar dat is 
een in Nederland gebruikelijke fout, die 
men niet speciaal aan Van Wissen mag 
verwijten. Hij karakteriseert het Calvinis
me, dus het Calvinisme van v66r Kuyper, 
met een aantal trefwoorden: 
1. Sola Gratia 
2. Predestinatie 
3. Theocratic 
4. Sola Scriptura 
5. Democratic 
6. Opheffing onderscheid profaan-sacraal 
7. Artikel 36 Nederlandse Geloofsbelijde
ms. 

Die zeven woorden zijn stellig calvinis
tische woorden, maar sommige ervan zijn 
in de eerste plaats Lutherse woorden: 
alleen uit genade, aileen door het Woord, 
de opheffing van de onderscheiding gees
telijk-aards. Typisch calvinistisch zijn wel: 
predestinatie, theocratic, democratic, ar-

' Dr. Abraham Kuyper, Hel Calvinisme, Zes Stone-lezingen, derde druk, Kampen 1959, biz. 15. 
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tikel 36 van de Nederlandse Geloofsbe
lijdenis. 
Maar laat ons lezen, hoe Van Wissen zelf 
dat calvinisme beschrijft: 
'Sola Gratia. Tegenover de rooms-katho
lieke opvatting van de 'goede werken' 
- welke opvatting in de late Middel
eeuwen zo was verworden dat men ging 
menen dat het mogelijk was om zich een 
plaats in de hemel te kopen - plaatste 
het calvinisme het sola gratia. Alleen de 
souvereine, onverschuldigde genade Gods 
kan een mens rechtvaardigen. Immers de 
mens, diep in zonde gevallen, is tot niets 
goeds in staat. Hiermee werd ook het 
rooms-katholieke 'natuur-genade-schema' 
verworpen. Waarom de een wordt uitge
kozen en gerechtvaardigd en de ander niet 
ligt verborgen in Gods ondoorgrondelijk 
raadsbesluit (predestinatie). Vaak komt 
bier de opvatting bij dat deze uitverkiezing 
niet individualistisch geschiedt, maar 
groeps- of volksgewijs. Deze uitverkoren 
groep is het nieuwe verbondsvolk. Dit 
idee dat God de mensen volksgewijs leidt 
naar Zijn troon, heeft in Ianden met een 
sterke calvinistische invloed vaak geleid 
tot de opvatting het 'uitverkoren volk' te 
zijn (V.S., Zuid-Afrika en Nederland). 
Theocratie. Alleen Gods geboden en be
loften, zoals deze zijn neergelgd in de H. 
Schrift, en zoals zij worden verstaan door 
de gemeenschap der gelovigen, hebben 
op aile terreinen des Ievens het laatste 
woord. Naast dit Woord van God spelen 
tradities en instituties zoals in de rooms
katholieke kerk, geen of slechts een vol
strekt ondergeschikte rol (Sola Scriptura). 
Democratie. In het calvinisme wordt geen 
hierarchie geschoven tussen God en mens, 
zoals in het rooms-katholicisme. Er is 
slechts een bemiddelaar tussen God en 
mens: Christus. Het calvinisme belijdt 
uitsluitend het 'algemeen priesterschap der 
gelovigen'. Deze gemeenschap der gelo
vigen is democratisch georganiseerd: de 
gelovigen kiezen hun eigen voorgangers. 
Opheffing onderscheid profaan-sacraal. 
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Door de rooms-katholieke opvatting dat 
het hele Ieven op het 'hiernamaals' gericht 
is werd het bestaan als 'leek' in de 'wereld' 
van een lager kwalitatief niveau be
schouwd dan dat als geestelijke/monnik. 
Deze tegenstelling tussen het 'profane' en 
het 'sacrale' Ieven werd in de late Middel
eeuwen nog aangescherpt door de om
standigheid dat het opkomend kapitalisme 
geen aansluiting kon vinden bij de toen
malige rooms-katholieke sociale ethiek, 
die nog geheel op middeleeuwse verhou
dingen was geent. Door bijvoorbeeld het 
renteverbod was het bankwezen - essen
tieel voor het kapitalisme - een zondig 
bedrijf. Het calvinisme maakte een radi
caal einde aan dit onderscheid 'profaan' 
en 'sacraal'; in deze wereld dient de mens 
God te eren. Het gaat er niet om wat een 
mens doet, maar hoe hij het doet. Ieder 
werk, ieder handelen verricht ter ere 
Gods, is dienst aan God. Op elk gebied, 
op elke plaats in de samenleving roept 
God de mens tot Zijn dienst. Niet aileen 
het leven als 'geestelijke', maar ieder 
Ieven, beroep, handelen ter ere Gods is 
ambtsdienst'. (blz. 56) 

Van Wissen drukt dan nog het veelbe
sproken artikel 36 van de Nederlandse 
geloofsbelijdenis af, vastgesteld op de 
synode van Dordrecht van 1619, en be
toogt- niet ten onrechte- dat zich in de 
geschiedenis van het Nederlandse calvinis
me een 'theocratische' en een 'democrati
sche' lijn aftekent. Tussen de lijn van 'het 
ware geloof moet prevaleren' en de lijn 
van de gewetensvrijheid van het indivicfu 
bestaat een spanning, maar die heeft zich 
allengs opgelost ten voordele van de 'de
mocratische' lijn, althans in de grote 
reformatorische kerken. Maar ook de 
'theocratische' lijn blijft tot op de dag 
van vandaag te onderkennen' (blz. 58 
en 59). 
De schrijver laat vervolgens zien, hoe het 
calvinisme in de 17de eeuw steeds meer 
terrein verloor om in de 18de eeuw 
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allengs in de invloedssfeer van de Ver
Jichting te komen. Of het proces de schrij
ver geheel duidelijk is geworden, weten 
wij niet, want op biz. 59 lezen we dat het 
calvinisme in de 18de eeuw 'volstrekt 
overvleugeld' raakte door de beweging 
van de Verlichting en op biz. 60 dat ook 
de protestantse kerk van Nederland eind 
18de eeuw, begin 19de eeuw 'sterk onder 
invloed' van de Verlichting raakte. Wat 
daarvan zij, de auteur vermeldt dat de 
theocratische lijn in het calvinisme het 
door de Verlichting verloor en dat Koning 
Willem I in 1816 aan de democratische 
lijn een einde maakte door de vaststelling 
van een Algemeen Reglement voor wat 
voortaan zou heten de Nederlandse Her
vormde Kerk. Na de Afscheiding van 
1834 aangestipt te hebben ('orthodoxe 
calvinisten, die hoofdzakelijk op het plat
leland woonden en, maatschappelijk ge
zien, tot de kleine luyden behoorden'), 
behandelt de schrijver betrekkelijk uit
voerig het Reveil: in de eerste periode 
van 1817-1840 (Bilderdijk en DaCosta) 
·extreem(!) contra-revolutionair', in de 
tweede peri ode van 1840-1865 (Groen 
van Prinsterer en 0. G. Heldring) los van 
de eenzijdige orientering op het gei:deali
seerde verleden en met inzet voor maat
schappelijk werk, afschaffing van de sla
vernij etc. 

Van Wissen wijdt uitvoerig aandacht aan 
Kuyper's leerstuk van de 'souvereiniteit 
in eigen kring': 'God heeft in Zijn schep
ping Zijn ordinantien neergelegd. De 
levenswet, die in deze orde is neergelegd, 
is die van een organische, gedifferentieer
de ontplooiing. Wat vanuit de in de schep
pingsorde neergelegde levenskiemen op
groeit en zich ontplooit is 'organisch', wat 
daaraan wordt toegevoegd heet 'mecha
nisch' (zo is bijvoorbeeld vaderlijk gezag 
'organisch', terwijl het gezag van een 
voogd 'mechanisch' is). AI dit organische 
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heeft een eigen in de scheppingsorde neer
gelegde levenswet. Hierop berust Kuyper's 
opvatting van de 'souvereiniteit in eigen 
kring'. Was de zelfstandigheid der kringen 
bij Groen van Prinsterer nog geworteld in 
de historie, bij Kuyper ligt zij in de schep
pingsorde. Dit oorspronkelijk organisch 
karakter van de samenleving is in de loop 
van de 18de eeuw en de 19de eeuw ver
brijzeld en geatomiseerd. Dit organisch 
karakter dient te worden hersteld, maar 
niet, zoals bij Hoedemaker, door tegen de 
feitelijke situatie in vol te houden dat de 
samenleving nog organisch is, maar door 
het herstel van de souvereiniteit in eigen 
kring. De begrippen 'organisch' en 'me
chanisch' en het begrip 'gemene gratie' 
spelen ook een rol bij de visie van Kuyper 
op de rol van de overheid. Aan de ene 
kant is het burgerlijk gezag een schep
pingsordinantie, is het organisch en had 
het ook bestaan als de zondeval niet had 
plaats gevonden. Aan de andere kant is 
het gezag er ook ter stuiting van de zonde, 
'om der zonden wille', een 'chirurgisch 
verband' en als zodanig 'mechanisch', 
immers niet uit de schepping voortko
mend, maar er aan toegevoegd 'om der 
zonden wille' en als zodanig gegrond in 
de gemene gratie'. (biz. 76) 
Van Wissen vergeet niet te vermelden, dat 
de Generate Synode der Gereformeerde 
Kerken in 1905 een passage uit artikel 36 
van de Nederlandse geloofsbelijdenis 
schrapte, de passage namelijk waarin 
werd gesteld, dat het ook tot de taak van 
de overheid behoorde 'om te weren en 
uit te roeien aile afgoderij, en valse gods
dienst, om het rijk des anti-christs te 
gronde te werpen' (blz. 96 e.v.). 

Hoewel het volgens A. M. Donner onmo
gelijk is de staatstheorie van Dooyeweerd 
adequaat in niet meer dan een bladzijde 
samen te vatten 3 , probeert Van Wissen 
dat toch (biz. 96 e.v.). Wij Iaten die po-

3 Voorjaarsvergadering Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht op 10 mei 1975. 
Rechtsfilosofie en rechtstheorie, 1975, biz. 82. 
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ging voor wat zij is en volstaan met Van 
Wissen's conclusie over te nemen: In 
anti-revolutionaire kring verscbilt men on
derling sterk 'in bet antwoord waar de 
innerlijke begrenzing van de staatstaak 
ligt. W el is men bet erover eens dat er een 
grens ligt. Deze wordt gevormd door de 
eigen roeping en verantwoordelijkbeid van 
de verschiilende levensverbanden en af
zonderlijke personen, met andere woor
den, door 'de souvereiniteit in eigen 
kring' .' (blz. 1 05) 
Niettemin is de partij er in geslaagd in 
baar Deputatenvergadering van 1948 in 
XIV punten teilende, tamelijk in detail 
gaande, conclusies over de bedrijfsorga
nisatie overeenstemming te bereiken (blz. 
114 e.v.). Ook de christelijke vakbewe
ging kon zich in deze conclusies redelijk 
vinden, zij bet dat een knappe formulering 
bet geschil tussen CNV en Dooyeweerd 
enigszins toedekte, bet geschil namelijk 
over de vraag of de verordenende be
voegdheid de bedrijfschappen toekwam 
uit eigen boofde of kracbtens delegatie 
door de overheid moet worden toegekend. 

Voor wat betreft de periode 1959-1971 
scbetst Van Wissen op zeer aanvaardbare 
wijze bet vernieuwings- en beroriente
ringsproces dat in deze jaren zich in de 
ARP voltrok. 
'Men ging - aldus de scbrijver - in de 
ARP onderscheid maken tussen een opzet 
van de welvaartsstaat die wel en een die 
niet aanvaardbaar was. Men kwam tot 
het inzicht dat het onjuist is te menen dat 
de staat aileen voor de geestelijke be
langen van zijn onderdanen heeft op te 
komen: ook welvaartsbevordering behoort 
wezenlijk tot zijn taak. Als de norm voor 
de christelijke politick is de 'publieke ge
rechtigheid', dan hoort daar ook de wel
vaartsbevordering onder: een zodanige 
productie en consumptie dat welvaart en 
welzijn worden gediend. Wanneer de wel
vaartsstaat echter wordt opgevat als de 
staat die de welvaart garandeert, dan is 
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deze fundamenteel in strijd met het anti
revolutionaire beginsel. De staat kan im
mers deze garantie aileen maar waarma
ken, als productie en consumptie voiledig 
door de staat worden beheerst en dan 
overschrijdt de staat volledig zijn grenzen 
en doet hij geen recht aan de private le
venskringen. 
Hiertegen blijft de ARP fundamenteel be
zwaren houden.' (biz. 284) 

DeCHU 
Met de CHU heeft de schrijver het ken
nelijk moeilijk gehad. Hij wijdt er niet 
meer dan 57 bladzijden aan (aan de KVP 
75 bladzijden en aan de ARP 125 blad
zijden). Nu moet erkend worden, dat de 
geschiedenis van de CHU geen eenvou
dige zaak is evenals toegestemd moet 
worden, dat het eerste dee! van de historic 
van de ARP tevens de geschiedenis van de 
Christelijk-Historische Unie is. Pas met 
Kuyper gaan de wegen uiteen. 
Uitvoerig beschrijft Van Wissen de tot
standkoming van de Unie. 'Een 'unie', 
geen 'partij', omdat groeperingen met ver
schillende denkbeelden in deze bundeling 
samengingen. Bovendien werd met deze 
naam 'unie' ook de tegenstelling tot de 
ARP tot uitdrukking gebracht: afkeer van 
een strakke Ieiding en van een vast in
snoeren in beginselprogramma's. De Unie 
had niet zozeer beginselen dan wel ecn 
beginsel: het Evangelic, dat dan ook fun
geerde als volstrekte begrenzing van de 
vrijheid. 
Vanuit deze oorsprong kan men het ka
rakter verklaren dat de CHU haar hele 
bestaan heeft gehandhaafd: vrijheid waar 
mogelijk, binnen de bcgrenz!ng van het 
Evangelic; zelfstandigheid van kabinet en 
fractie, ergo, zo weinig mogelijk regeer
akkoorden. Dit alles leidde vaak tot een 
veelvoud van opvattingen in de Unie, 
waardoor zij het imago van vaagheid 
kreeg. De CHU is wel vergeleken met een 
koppel patrijzen: als je in de handen 
klapt, vliegen ze alle kanten uit, maar ze 
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komen toch steeds weer op dezelfde plaats 
terug.' (biz. 136) 
Aan een stroming in de CHU schenkt Van 
Wissen - terecht - bijzondere aandacht, 
de stroming van degenen, die in de tweede 
helft der dertiger jaren zich fel keerden 
tegen de politick van Colijn en onder in
vloed van Karl Barth zich distantieerden 
van 'christelijke organisatie'. Voor wat het 
eerste- het sociaal-econimsche- betreft 
vond de groep van Lieftinck, Van Walsum 
c.s. de christelijke werknemersvakbewe
ging aan haar zijde. 

Van Wissen besluit zijn verhaal over de 
CHU in de jaren tot 1959 met vier pun
ten: 
'1. Meer dan in de ARP was er in de CHU 
een sterke stroming geweest, die voor een 
grotere rol van de staat in het sociaal
economische Ieven pleitte. 
2. Reeds v66r de oorlog leefden bij velen 
in de CHU, vooral onder invloed van de 
theologie van Karl Barth, grote bezwaren 
tegen het monopolisercn van het woord 
'christelijk' voor c6n bepaalde politick, 
tegen 'christelijke' politick tout court. 
3. Op vele progressieve CHU-ers oefende 
de 'doorbraak' grote aantrekkingskracht 
uit, daar men in de nieuwe progressieve 
volkspartij, de Partij van de Arbeid, niet 
meer apart, ge"isoleerd als christenen zou 
behoeven te opereren, terwijl er toch als 
christen getuigd kon worden (in de zoge
naamde werkgemeenschappen die in de 
PvdA voor rooms-katholieken, protestan
ten en humanisten werden opgericht en 
waarvan Van Walsum de grate animator 
was; we zien hier weer de invloed van 
Hoedemaker). 
4. De eventuele doorbraak naar de PvdA 
werd niet, zoals in de Rooms-Katholieke 
Kerk, door de Nederlandse Hervormde 
Kerk (waartoe het overgrote deel der 
christelijk-historischen behoorde) ge
dwarsboomd, maar juist gesteund. Onder 
Ieiding van het driemanschap Gravemeyer, 
Banning en Kraemer vond na de oorlog 
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in de Nederlandse Hervormde Kerk een 
vernieuwing plaats. Men wilde de kerk 
weer een Christusbelijdende volkskerk 
maken. Niet in de zin van Hoedcmaker, 
maar in de betekenis van een kerk voor 
heel het volk. Afgezien van uiterst 'rechts' 
en uiterst 'links' in de kerk, probeerde 
men te komen tot een overwinning van de 
heilloze versplintering, die de Nederlandse 
Hervormde Kerk vanaf de vorige eeuw 
had geteisterd. Deze paging tot vernieu
wing leidde tot de Kerkorde van 1951. 
Een Christusbelijdende volkskerk die mid
den in de maatschappij wil staan, met 
haar boodschap voor heel het volk: dit 
ging in tegen separatisme en een isolement 
in eigen christelijke organisaties.' (blz. 
139) 

Over de taak van de staat sprak de CHU 
zich in haar Urgentieprogram van 1946 
pregnant uit: 'Primaire taak van den staat 
is te waken voor het recht, nationaal en 
internationaal. Voor zoover de staat daar
enboven tot wering van het kwaad en tot 
heil van het Yolk, aan het volksleven 
Ieiding geeft, geschiede dit steeds met er
kenning van het eigen recht der Kerk en 
van de maatschappelijke levenskringen, 
met zorgvuldige eerbiediging van de gees
telijke vrijheid.' (blz. 152) 
Van Wissen concludeert over de program
matische opstelling van de CHU in de 
jaren '60 terecht, 'dat het program (van 
de CHU) wat minder pathos in 'evange
lisch-radicale' zin bevatte, dan het 'Pro
gram van actie 1971-1975' van de ARP, 
maar dat het zeker niet minder 'progres
sief' was, en dat het evenmin in 'progres
siviteit' onderdeed voor het 'Kernprogram 
1971-1975' van de KVP. In feite verschil
den anno 1970 de drie grote christen
democratische partijen, wat hun program
matische opstelling betrof, ten aanzien 
van de rol van de staat in het sociaal
economisch Ieven, nog hoogstens in ac
centen van elkaar. De herorientering in de 
drie partijen na 1965/1967 en hun toene
mende samenwerking binnen en buiten 
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het parlement (Europese parlement, 
Groep van Achttien) droegen hier vrucht. 
Toch heeft de 'progressieve' inhoud van 
dit Politiek werkprogram de CHU niet 
kunnen bevrijden van haar conservatieve 
imago. Dit heeft vooral te maken met het 
dominerende optreden van de conserva
tieve vleugel van de partij (Centrum
gespreksgroep) in de periode 1969-1975.' 
(blz. 318) 

Het CDA 
In het 9e hoofdstuk van zijn boek behan
delt de schrijver achtereenvolgens: 
1. De totstandkoming van het CDA (de 
eerste formele contacten in de 'Groep van 
Achttien' (1967-1971), van de 'Groep van 
Achttien' naar de pre-federatie (1971-
1973), van de pre-federatie naar de fede
ratie (1973-1975) en van federatie naar 
Unie (1975-11 oktober 1980). 
2. De grondslag en de beginselen van het 
CDA (de grondslagdiscussie, de grand
slag, de beginselen). 
3. De visie op de rol van de staat in het 
sociaal-economisch !even (het rapport 
'Gespreide verantwoordelijkheid' en de 
verkiezingsprograms 'Niet bij brood ai
leen' (1977-1981) en 'Om een zinvol be
staan' (1981-1985). 
Het lijkt niet nodig in het maandblad van 
het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA van de geschiedenis van de totstand
koming van het CDA een samenvatting te 
geven. Wij beperken ons daarom tot een 
enkele kanttekening bij hetgeen Van Wis
sen schrijft over de grondslag en de be
ginselen van het CDA en zijn visie op de 
rol van de staat in het sociaal-economisch 
Ieven. 

Wanneer men de jarenlange discussie tus
sen en in de drie partijen over de grand
slag en de beginselen van het CDA ge
volgd heeft, ontkomt men moeilijk aan de 
indruk, dat de eigenlijke doorbraak in die 
gedachtenwisseling tot stand gebracht is 
door de commissie, die onder Ieiding 
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stond van de oud-voorzitter van de CHU, 
baron Van Verschuer. In het rapport van 
de commissie werd gesteld, dat in de ver
houding grondslag-politiek handelen drie 
begrippen een rol spelen die onverbreke
lijk met elkaar samenhangen maar die 
toch - op straffe van de grootste verwar
ring - van elkaar onderscheiden dienen 
te worden: 1. grondslag (neergelegd in de 
Statuten); 2. politieke overtuiging (neer
gelegd in het Program van Uitgangspun
ten) en 3. de politieke strategie, het poli
tiek beleid (neergelegd in het politiek 
werkprogram/ verkiezingsprogram). 
Artikel 2 van de Statuten van het CDA 
luidt: 'Het Christen Democratisch Appel 
aanvaardt het Evangelie als richtsnoer 
voor het politieke handelen'. Bij het 
woord 'Evangelie' wordt in een voetnoot, 
die op verzoek van de CHU is opgeno
men, verklaard, dat daaronder wordt ver
staan 'de gehele Bijbel, aangeduid met een 
in brede kring gangbaar woord'. 

Cruciaallijkt ons wat Van Wissen verder 
zegt over het rapport-Van Verschuer: 'Het 
Evangelie, de Blijde Boodschap van Jezus 
Christus, inspireert, daagt uit, roept op. 
Het antwoord vanuit het politieke Ieven 
op de oproep van het Evangelie is de po
litieke overtuiging van het CDA. 'Het' 
antwoord, beter 'een' antwoord daar dit 
plaats- en tijdgebonden is en gebrekkig is 
door de beperktheid en zondigheid van 
de mens. Daarom moet volgens het rap
port deze politieke overtuiging voortdu
rend onder het gezag van het Evangelie 
worden gesteld. Deze politieke overtui
ging vormt de binding tussen de !eden van 
het CDA, met andere woorden, de cohe
rentie van het CDA wordt veroorzaakt 
door het feit dat zijn !eden mensen zijn 
die zich herkennen in dit antwoord vanuit 
het politieke !even op de oproep vanuit 
het Evangelie. 
Op deze politieke overtuiging dienen de 
!eden dan ook volgens het rapport per
soonlijk aanspreekbaar te zijn. Hiermee 
wees het rapport de vraag, die in de dis-
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cussie van 1975 zo'n grate rol had ge
speeld, namelijk of een niet-christen lid 
kan zijn van het CDA, als ondeugdelijk 
en principieel onaanvaardbaar van de 
hand. Volgens het rapport dient het CDA 
zich niet bevoegd te achten te vragen naar 
de persoonlijke geloofsovertuiging van zijn 
!eden. Voor zo'n vraag is een politieke 
partij naar haar aard ongeschikt. Zulke 
vragen, zo meende het rapport, dienen 
besproken te worden op een ander niveau 
(namelijk dat van de Kerk).' (blz. 443 e.v.) 
In het 'Program van Uitgangspunten' 
wordt de politieke overtuiging officieel 
neergelegd. Hierbij wordt met name voort
gebouwd op het derde onderdeel van het 
rapport 'Grondslag en politick handelen', 
getiteld 'De politieke overtuiging als 
antwoord'. Deze politieke overtuiging 
wordt gegroepeerd rand de vier volgende 
kernbegrippen: gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit en rent
meesterschap.' 

De visie van het CDA op de rol van de 
staat in het sociaal-economische Ieven be
schrijft Van Wissen aan de hand van de 
stukken, die de laatste jaren zijn versche
nen (bladzijde 455 e.v.): 'Gerede twijfel' 
van 1974; 'Offers voor de toekomst' van 
1976; Het verkiezingsprogram 1977-1981 
'Niet bij brood aileen'; 'Gespreide verant
woordelijkheid. Een christen-democrati
sche bijdrage aan de discussie over de 
economische orde' van 1978; de verkie
zingsprograms 'Niet bij brood aileen' 
(1977-1981) en 'Om een zinvol bestaan' 
(1981-1985). 
Het Iijkt voor de lezers van dit maandblad 
niet noodzakelijk deze stukken samen te 
vatten. Slechts zij opgemerkt, dat door het 
begrip gespreide en georienteerde ver
antwoordelijkheid een onzes inziens ge
slaagde poging is gedaan de gemeenschap
pelijke intentie van het leerstuk van de 
zogenaamde souvereiniteit in eigen kring, 
het subsidiariteitsbeginsel en de gedachte 
van het rentmeesterschap te vatten. Van 
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Wissen zet dat duidelijk uiteen. 
Actueel is de stelling in het laatstgenoem
de program, dat om de problemen te kun
nen oplossen een aantal taboes doorbro
ken moeten worden en bepaalde zaken be
spreekbaar moeten worden gemaakt. 'Het 
program doelt hierbij bijvoorbeeld op het 
systeem van prijscompensatie, het beleid 
gericht op koopkrachthandhaving, het 
eigen risico in de sociale verzekering, het 
begrip 'passende arbeid' in de werkloos
heidswetgeving, maar ook het misbruik 
en het oneigenlijk gebruik van de belas
tingwetgeving, de noodzaak verstarde 
zeggenschapsverhoudingen te doorbreken 
en de relatie winst-rendement-werk.' 
(blz. 482) 

Van Wissen geeft in zijn 11 de hoofdstuk 
een gocde samenvatting en evaluatie van 
de vorige hoofdstukken. Het kan niet 
onze bedoeling zijn van deze samenvatting 
een samenvatting te geven. Slechts plaat
sen wij een paar kanttekeningen. 
De eerste is, dat Van Wissen onzes in
ziens gelijk heeft, wanneer hij zegt: 'Welis
waar is 'het Evangelie als richtsnoer voor 
het politieke handelen' grondslag voor 
het CDA (artikel 2 van de statuten), maar 
de 'politieke overtuiging, die als antwoord 
op de oproep van de Bijbel voor de poli
tiek gestalte krijgt, is het samenbindend 
element waarop ieder in het CDA aan
spreekbaar is' (artikel 3 van het Program 
van Uitgangspunten). Het is derhalve een 
politieke overtuiging, die de leden van de 
CDA samenbindt, terwijl die overtuiging 
zelfstandig is geformuleerd en niet de pre
tcntie heeit 'de' christelijke waarheid in 
de politiek te vertegenwoordigen.' (biz. 
604 e.v.) 
Wij zuilcn ons thans en op deze plaats 
niet begeven in een diepgaande discussie 
over deze grondslag. Slechts vestige•• wij 
de aandacht op de conclusies, die Van 
Wissen trekt uit de geciteerde grondslag
formulering: 'Men wordt dus in het CDA 
niet samengebonden door het Evangelie, 
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maar door een politieke overtuiging. Van 
deze politieke overtuiging is het hart niet 
het Evangelie, maar de toetsing aan (en 
de inspiratie door) het Evangelie. Wat be
tekent dit nu? Duidelijk is dat de band 
tussen Bijbel en praktische politiek zeer 
los gemaakt is. De oorsprong van de poli
tieke overtuiging ligt niet in het Evan
gelie; men wordt bij het formuleren 
slechts door het Evangelie 'gelnspireerd', 
terwijl het resultaat eraan wordt getoetst.' 
(blz. 605) 

De tweede kanttekening sluit hierbij aan. 
Van Wissen zegt: 'Persoonlijk zijn wij van 
mening dat de partij zal werken vanuit 
haar christen-democratische politieke 
overtuiging, maar dat de koppeling naar 
de grondslag weinig zal betekenen. De 
rooms-katholieken hebben een traditie 
van zo'n terugkoppeling niet. De anti
revolutionairen hebben dat wei, maar al 
hoort men de 'evangelisch-radicalen' ho
ven alles uit, er zijn ook vele ex-anti's, 
die grate bezwaren hebben tegen het al te 
veel zwaaien met 'christelijk' en 'evange
lisch'. Hetzelfde kan van veel voormalige 
christelijk-historischen worden gezegd.' 
(blz. 611) 
En dan volgt de tirade: 'Mocht deze 
exclusief-evangelische grondslag toch uit 
de verf komen, dan zal dit de bedongen 
openheid van het CDA te niet doen. Het 
is immers niet in te zien hoe een niet
christen kan worden aangesproken door 
een politieke overtuiging waarvan het hart 
gevormd wordt door de inspiratie door 
en de toetsing aan het Evangelie.' 
De laatste uitspraak lijkt ons onjuist. Zij 
is in strijd met hetgeen Van Wissen zelf 
in het voorgaande betoogt en is ook strij
dig met de ervaring van tientallen jaren in 
de christelijke vakbeweging; de band met 
het Evangelie heeft tienduizenden, die 
nooit (meer) in kerk of kluis kwamen, er 
niet van weerhouden om lid te zijn van 
de algemene, christelijke vakbeweging. 
Zij waren en zijn lid van het CNV omdat 
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zij zich bij dat verbond thuis voelden en 
voelen. Als de mensen maar weten waar 
zij aan toe zijn. 

De derde kanttekening is, dat wij enige 
moeite hebben met Van Wissen's uit
spraak: 'Trouwens de opvatting dat het 
CDA noch links noch rechts noch een 
middenpartij is, is evenmin vol te houden. 
In de Nederlandse politiek sluiten VVD 
en PvdA elkaar voor regeringssamenwer
king reeds geruime tijd uit. Een partij die 
in staat is en bereid is dan weer met de 
een en dan weer met de ander in zee te 
gaan, belandt onontkoombaar in het cen
trum. Wanneer de PvdA en VVD in de 
toekomst wel in beginsel tot samenwer
king bereid zouden zijn, zou een nieuwe 
situatie ontstaan. Wellicht zou het CDA 
een middenpartij blijven, maar een ver
schuiving naar 'rechts' achten wij dan per
soonlijk waarschijnlijker.' (biz. 607) 
Het laatste zijn wij met Van Wissen eens, 
maar overigens lijdt zijn uitspraak onzes 
inziens aan innerlijke tegenspraak. Men 
kan niet zeggen, dat het CDA 'noch links 
noch rechts noch een middenpartij is' 
als men in de volgende zin uitspreekt, dat 
een partij die in staat is en bereid is dan 
weer met de een dan weer met de ander 
in zee te gaan, 'onontkoombaar' belandt 
in het centrum. Waarom de zaken niet 
bij de naam genoemd? Theoretisch of 
- zo men wil - principieel staan CDA-ers 
evenver van het liberalisme als van het 
socialisme. Maar t6ch verbindt ons me6r 
met de socialisten dan met de liberalen. 
De socialisten hebben met ons gemeen, 
dat zij in onze maatschappij wat willen 
wijzigen ten bate van de zwaksten. Dat 
willen de liberalen ook wei, doch in veel 
mindere mate. Maar waarom kost het dan 
altijd zoveel moeite om met de socialisten 
tot overeenstemming te komen? Het ant
woord moet helaas luiden, omdat zij zich 
wei sociaal-democraten noemen, maar 
zowel binnen de eigen partij als in het 
openbaar naar buiten met de democratie 
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moeilijk overweg kunnen. Zoals de libera
len zich in de vorige eeuw het 'denkend 
dee! van de natie' achtten, zo menen vele 
socialisten thans, dat zij het 'progressieve' 
dee! van ons volk vormen. Zo noemen zij 
zich zelf ook! In een samenwerking met 
de socialisten moet men daarom wei wat 
kunnen verdragen. Er zijn echter grenzen. 
En overigens valt te bedenken, dat ook 
CDA-ers geen heilige boontjes zijn. 
Ook verkijke men zich niet op de werke
lijkheid. Ondanks de gelijkstelling van 
'Keerpunt 1972' van de PvdA en de 
'Schets van beleid' van het CDA bij de 
vorming van het kabinet-Den Uyl en on
danks de getalsverhouding van 10- 6 in 
dat kabinet, heeft het CDA op het beleid 
en in dat kabinet een invloed geoefend die 
wellicht grater was dan in het kabinet
Van Agt I. De keuze van personen en van 
portefeuilles is soms belangrijker dan ge
talsverhoudingen. 
Wij Iaten het hierbij. Onze slotsom is: 
Ondanks een enkele steek, die Van 
Wissen liet vallen, zou iedere CDA-er en 
vooral ieder die in het CDA Ieiding geeft, 
Van Wissen's boek goed moeten lezen. 
Een CDA-er, die van huis uit KVP-er is, 
zou leren, hoe de ARP-er en een CH-man 
in elkaar zitten en de protestanten zouden 
Ieren, hoe een KVP-er is gevormd. Dat 
zou het onderlinge begrip en de eenheid 
en de duidelijkheid van optreden zecr 
bevorderen. 
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Daarom is de recensie, die in 'Trouw' van 
18 mei 1982 over Van Wissen's boek 
stond, onjuist. In die recensie werd be
weerd, dat Van Wissen er beter aan zou 
hebben gedaan te onderzoeken, waarom 
de verantwoordelijke christen-democra
tische politici het zover hebben laten ko
men dat uiteindelijk in brede Iagen van de 
bevolking een 'profiteursmentaliteit' is 
ontstaan, dan zijn proefschrift te vullen 
met een beschrijving van beginselen, die 
allang bekend zijn. Die recensist is een 
begenadigd man, dat hij 'allang bekend is' 
met de ontwikkeling van de beginselen in 
KVP, ARP, CHU en CDA. De schrijver 
van deze bespreking schaamt zich echter 
niet te bekennen, dat hij van Van Wissen's 
beschrijving van deze ontwikkeling veel 
opgestoken heeft. Hij acht het voorts niet 
uitgesloten, dat ook anderen van Van 
Wissen's uiteenzetting het een en ander 
kunnen Ieren. Tenslotte is hij van mening, 
dat de ontwikkeling naar een 'verzorgings
staat' inderdaad - zoals Van Wissen zegt
'haast een autonoom verloop' heeft gehad. 
Belangrijker dan de vraag hoe het zover 
is gekomen, lijkt wat er thans in concreto 
gebeuren moet. Maar daarover zwijgt ook 
de recensist in 'Trouw'. 



DOCUMENT A TIE 446 DO( 

Inleiding, gehouden door dr. E. Schroten, weten- den 
schappelijk hoofdmedewerker Theologische Faculteit schu 
R.V. Utrecht, op het seminar 'Geloof en Politiek', geva 
belegd door het Instituut voor Politieke Vorming de rr 
(IPOVO) van de Christelijke Volkspartij in Belgic, lijke 
op 11 en 12 juni 1982.* den 

Geloof en politiek 

Welke oproep gaat er voor het politiek 
Ieven van het geloof uit? Dat is de vraag 
die mij is voorgelegd en die in deze bij
drage centraal staat. Bij mijn paging daar 
iets over te zeggen ga ik ervan uit dat min 
of meer duidelijk is wat onder 'politiek 
Ieven' en 'geloof' verstaan moet worden. 
Ik ga met andere woorden niet uitvoerig 
de vraagstelling analyseren. Aileen dit: 
Onder 'geloof' versta ik christelijk geloof, 
tenzij anders aangegeven. 

Het Jijkt me verhelderend om te beginnen 
met een citaat uit de bekende toespraak 
van Dr. Martin Luther King in Washing
ton, zomer 1973: 
'Ik droom, dat eens op de rode heuvels van 
Georgia de zonen van vroegere slaven en de 
zonen van vroegere slavenhouders in staat 
zullen zijn als broers aan een tafel te zitten. 
Ik droom, dat cens zelfs de staat Mississippi, 
een woestijn die siddert van heet onrecht en 
gloeiende onderdrukking, veranderd zal worden 
in een oase van vrijheid en recht. 
Ik droom dat mijn vier kinderen eens in een 
land zullen Ieven, waar ze niet beoordeeld 
zullen worden naar de kleur van hun huid, maar 
naar het gehalte van hun hart. 
Ik droom vandaag. 
Ik droom dat eens de staat Alabama z6 ver
anderd zal worden, dat zwarte jongetjes en 
zwarte mcisjes hand in hand kunnen gaan met 

blankc jongctjes en blanke meisjes, als broers 
en zusters. 
Ik droom vandaag. 
Ik droom dat cens elk dal verhoogd zal worden, 
elke heuvel en elke berg geslecht; dat wat ruw 
is vlak zal worden, en wat krom is rccht; dat 
de glorie van de Heer openbaar zal worden, en 
al wat leeft zal hct zien. 
Dat is onze hoop. 
Met dit geloof keer ik terug naar het Zuiden. 
Met dit geloof zullen we in staat zijn stenen van 
hoop tc hakken uit de berg van de wanhoop.' 1 

Tot zover Dr. King. Hij had een droom. 
Niet van die vluchtige flarden beelden in 
je slaap, die je bij bet opstaan meestal 
weer bijna vergeten bent. Nee, zijn droom 
was een visioen, waarin zijn geloof, zijn 
hoop tot uitdrukking kwamen. Die droom 
bepaalde zijn Ieven, zijn handelen. Die 
droom heeft een emancipatiebeweging op 
gang gebracht, aangezet tot politieke 
actie, zelfs tot burgerlijke ongehoorzaam
heid. Die droom heeft hem uiteindelijk 
de kop gekost! 

Met zo'n droom staat Martin Luther King 
op een lijn met de profeten, evangelisten 
en apostelen. Ook zij hadden een droom, 
waarin hun geloof en hun hoop zich con
centreerden, waardoor hun Ieven, hun 
handelen werd bepaald. Niet zelden wer-

* In de rubriek Documentatie worden notities, redevoeringen, brieven etc. over een voor de 
chisten-democratie relevant thema opgenomen, die naar het oordeel van de redactie daarvoor 
in aanmerking komen en die niet elders reeds in CDA-verband werden gepubliceerd. 

1 De vertaling van dit citaat komt uit Handleiding voor de catecheet, deel lie: De Bijbel als 
boek van de gemeente. Uitg. Boekencentrum/Kok. 
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den zij daarom van subversieve actie be
schuldigd, zodat ze een riskant, ja levens
gevaarlijk bestaan leidden. Denk ook aan 
de martelarcn, die de keizer geen godde
lijke eer wilden bewijzen, omdat ze bele
den 'J ezus is Heer'. 

Maar ... de droom is niet mce het graf 
in gegaan. Integendeel, ze is aanstekelijk 
gaan werkcn, door de eeuwen heen, tot op 
de dag van vandaag. Het levende bewijs 
daarvan is dat er nog steeds christenen 
zijn, over de hele wereld ... 
Daarmee ben ik dan waar ik wezen wil: 
Christenen zijn mensen met een droom, 
een visioen. Ze geloven ergens in, ze zien 
ergens naar uit, ze verwachten iets en dat 
is van invloed op hun Ieven, hun hande
len. Ze staan daarin overigens niet aileen. 
Ik doel daarmee niet aileen op aanhangers 
van andere wereldgodsdiensten, maar ook 
op marxisten, humanisten, liberalen, so
cialisten, fascisten en andere '-isten'. 
Ook zij hebben hun droom, hun geloof 
en verwachtingen van de toekomst. Die 
komen tot uitdrukking in een ideologic, 
waarin allerlei levensbeschouwelijke ele
menten - met name een al dan niet uitge
werkt mens- en maatschappijbeeld - een 
rol spelen. 

Het woord 'ideologic' gebruik ik hier niet 
in de negatieve betekenis die het tegen
woordig nogal cens heeft, maar in techni
sche zin. Ik sluit me daarmee aan bij John 
Plamenatz. In zijn boek Ideology 2 ver
staat hij onder 'ideologic' een stel ideeen, 
opvattingen of houdingen, waarvan geldt 
dat ze a) gedeeld worden door een groep 
men sen; b) betrekking hebben op zaken 
die belangrijk zijn voor die groep; c) func
tioneel zijn voor de groep in die zin dat 
ze samenbindend of motiverend zijn of de 
mogelijkheid bieden tot rationalisatie en 
rechtvaardiging van de handelwijze van 
de groep; d) aangehangen worden, onge-
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acht de vraag of ze wei aan de waarheids
criteria voldoen. Anders gezegd, een ideo
logic is geen wetenschappelijke theorie, 
ze is evenmin onzin of puur verzinsel, 
maar er !open feiten en idealen door 
elkaar: Geloof, verwachting en duiding 
van de feitelijkheid hebben een belang
rijke functie. 

Zander 'droom' geen politick. Dat is wat 
ik eigenlijk zeggen wil. De 'droom' bindt 
samen en motiveert en inspireert. Dat 
houdt in dat het vraagstuk van de relatie 
van geloof en politick niet een typisch 
christelijk probleem is. Het is veeleer een 
nadere toespitsing van de meer algemene 
problematiek van de verhouding van 
levensbeschouwing en politick of, zo men 
wil, van ideologic en politick. Daarbij 
moet dan wei aangetekend worden dat ik 
het begrip 'levensbeschouwing' ruimer 
neem dan 'religie' en zou willen omschrij
ven als: 'Het totale complex van normen, 
idealen en eschatologische verwachtingen 
in het Iicht waarvan iemand zijn levens
houding richt en beoordeelt' 3. Niet aileen 
religieuze mensen houden er een Jevens
beschouwing op na! 

Maar genoeg hierover. Terug naar de stel
ling dat christenen mensen zijn met een 
droom. Een droom die van invloed is op 
hun leefwijze, hun handelen. De vraag die 
nu voor de hand ligt is: Welke droom? 
Wat is de inhoud ervan? Voor een ant
woord op deze vraag worden we naar de 
bijbel verwezen, die bonte verzameling 
verhalen, liederen en getuigenissen, waar
in christenen Gods Woord (h)erkennen. 
Nu vinden we in de bijbel op het eerste 
gezicht een bonte verscheidenheid aan 
'dromen'. Er wordt gedroomd over een 
paradijs op aarde (Genesis 2) en over een 
'nieuw Jeruzalem' (Openbaring 21), over 
'sjaloom' (Jesaja 2) en over opstanding 

2 J. Plamanatz, Ideology. London and Basingstoke 1971. Vooral pp. 16 en 31. 

" Deze dcfinitie ontlcen ik aan V. Brummer, Wijsgerige Begripsanalyse. Een inleiding voor 
theo/ogen en andere belangstellenden. Kampen z.j., biz. 131/2. 
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(1 Korinthiers 15), over een 'nieuwe he
mel en een nieuwe aarde' (Openbaring 
21) en over nog veel meer. 
Toch denk ik dat de eenheid in de ver
scheidenheid niet moeilijk te vinden is. 
Die kan aangeduid worden met het begrip 
'koninkrijk Gods' (of 'koninkrijk der he
melen'). Als de evangelist Marcus de 
boodschap van Jezus samenvat, doet hij 
dat als volgt: 'De tijd is vervuld en het 
Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Be
keert u en gelooft het evangelie' (Marcus 
1 :15). Kort gezegd hebben we onder die 
term 'koninkrijk Gods' te verstaan een 
bestel waarin het koningschap van God 
allerwegen wordt erkend, een herschapen 
werkelijkheid waarin kwaad, leed en on
recht zijn uitgebannen, waarin gerechtig
heid en vrede elkaar 'kussen' (Psalm s5), 
waarin zwaarden tot ploegscharen worden 
omgesmeed (Jesaja 2), waarin het Ieven 
niet als een kwelling maar als een ge
schenk wordt beleefd. En hoeveel me
ningsverschillen er onder christenen ook 
mogen zijn op dit punt, ze zijn het in elk 
geval over een ding eens: Als je wilt we
ten wat 'koninkrijk Gods' betekent, luister 
dan vooral goed naar Jezus en kijk naar 
wat hij doet. 

Bij dit zo centrale begrip wil ik graag een 
paar kanttekeningen maken. In de eerste 
plaats: Het gaat om een eschatologische 
realiteit. Het 'koninkrijk Gods' is 'niet van 
deze wereld', het is niet een bestel dat 
binnen het bereik van de menselijke moge
lijkheden ligt (al gaat het niet buiten de 
mens om). Wij weten niet precies hoe het 
er in werkelijkheid uit gaat zien, maar 
ontwaren in het geloof hoogstens de con
touren ervan en menen er in het Ieven van 
alledag soms een glimp van op te vangen. 
Niet voor niets wordt er door J ezus vaak 
in parabels over gesproken! 
Wij verwachten het 'rijk van God' als een 
geschenk van God. Wij hebben er dus niet 
een blauwdruk van op zak. Daarom 
moeten we erg voorzichtig omgaan met 
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'theocratie' als politiek ideaal. In het alge
meen kun je zeggen dat, als mensen gaan 
proberen de heme! op aarde te realiseren, 
het altijd uitdraait op een hel. Enige be
scheidenheid siert de (christen-)mens op 
dit punt! 

Dat brengt mij bij een tweede kantteke
ning. Juist omdat het bij de notie 'konink
rijk Gods' om meer gaat dan mensen kun
nen realiseren, is het een heel kritisch 
begrip: Geen enkele staats- of maatschap
pijvorm kan pretenderen het rijk van God 
te zijn ( ook een christelijke samenleving 
niet). En elke ideologie die voorgeeft er 
een blauwdruk voor te hebben ( ook een 
christelijke ideologie) moet ontmaskerd 
worden. Het geloof in, de verwachting van 
het 'koninkrijk Gods' relativeert princi
pieel elk staatsbestel en ontmaskert de 
'goden van deze eeuw' als afgoden, als 
heilige koeien die tot hun ware proporties 
moeten worden teruggebracht. 
Een en ander heeft tevens een principiele 
onvrede met de status quo tot gevolg. In 
die zin is een christen in de politiek per 
definitie progressief. Niet dat kritiekloos 
achter elke vernieuwing wordt aangelo
pen. Maar zeker ook niet - en dat is in de 
praktijk een grater gevaar- mogen ver
leden en heden als criterium voor de toe
komst gelden. Het gaat erom dat, binnen 
de grenzen van het mogelijke, nuchter en 
zakelijk en met volharding gepoogd wordt 
de huidige situatie beter te maken. Daarop 
kom ik nog terug. 

Ondertussen zal duidelijk geworden zijn -
dat is een derde opmerking - dat het 'ko
ninkrijk Gods' niet alleen het persoonlijk 
Ieven van de mens betreft, maar 'de nieu
we heme! en de nieuwe aarde', 'waarop 
gerechtigheid woont'. De samenleving, de 
maatschappij als geheel komen in het 
vizier, of liever de hele wereld. Gods rijk 
is niet een onderonsje tussen God en 'de 
ziel', evenmin overigens tussen God en 
een bepaalde klasse, maar de hele schep-
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ping staat in het perspectief van Gods 
bel often. 
Geen privatisering dus van het geloof. 
Het zou interessant zijn op dit punt wat 
uitvoeriger stil te staan bij mensen als 
Ragaz, Buber en Banning. Oat zou echter 
wat te ver voeren. Belangrijk is dat zij 
erop hameren dat het geloof relevant is 
voor aile verbanden van ons bestaan, met 
name ook voor het politieke verband. En 
dat politieke verband is wereldwijd. Het 
zij nogmaals gezegd: Het heil is niet 
aileen maar weggelegd voor een bepaalde 
groep (klasse) of natie of 'blok'! 

Een laatste kanttekening betreft de plaats 
van de mens. lmmers, zojuist werd opge
merkt dat het 'koninkrijk Gods' niet bui
ten de mens omgaat. Welnu, ook daar
over wordt gedroomd in de bijbel. In een 
zo'n visioen wordt de mens 'beeld van 
God' genoemd (Genesis 1 ). Oat wil zo
veel zeggen als dat het de bedoeling is 
dat hij lijkt op God in zijn marrier van 
Ieven, dat hij handelt in de lijn van God. 
Als hem dus de heerschappij over de 
schepping wordt opgedragen, betekent dat 
niet dat hij zich als een tyran kan gaan 
gedragen. Integendeel, hij heeft de op
dracht heer te zijn zoals God Heer is: 
Creatief, heilzaam, reddend, sparend, be
vrijdend, solidair, liefdevol ... Het is be
stemd om zijn geloof, zijn hoop, zijn 
droom handelend te belijden; de droom 
gestalte te geven. 

Dat is het appel van het geloof aan de 
politick: De droom gestalte geven, je ge
loof handelend belijden, niet aileen in je 
persoonlijke relaties, maar ook in samen
levingsverband, ja op wereldschaal. Be
scheiden (want de hemel op aarde brengen 
kunnen wij niet), maar met overtuiging 
en inventiviteit. 
Eigenlijk is hiermee een antwoord gege
ven op de vraag aan het begin: Welke op
roep gaat er voor het politieke Ieven van 
het geloof uit? Maar het zal duidelijk zijn 
dat in dit antwoord een nieuwe probleem-
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stelling gegeven is: Gestalte geven aan de 
droom, dat is gemakkelijk gezegd, maar 
hoe doe je dat? Praten over het 'konink
rijk Gods' en de betekenis ervan voor de 
politick is natuurlijk best interessant, 
maar het wordt pas echt spannend als het 
appel dat in de droom besloten ligt ver
taald moet worden in de concrete politie
ke situatie. Niet voor niets zegt Jezus in 
de Bergrede: 'Niet een ieder die tot mij 
zegt 'Heer, Heer' zal het Koninkrijk der 
hemelen binnengaan, maar wie doet de 
wil van mijn Vader die in de hemelen is' 
Mattheiis 7:21). 

Bij het gestalte geven aan de droom ko
men we al dadelijk te staan voor twee 
lastige kwesties, twee interpretatieproble
men. In de eerste plaats de interpretatie 
van de situatie, waarin de droom gestalte 
moet krijgen. Maatschappijanalyse dus. 
Nu is het niet mijn taak daarop in te 
gaan. Bovendien mis ik de deskundigheid 
ervoor. Toch zou ik er graag een paar op
merkingen over willen maken. 
We dienen ons goed te realiseren dat 
zonder gedegen maatschappijanalyse geen 
adequate politick mogelijk is. Wat dat be
treft hebben we het een en ander te leren 
van het marxisme! Zonder een gedegen 
analyse van de situatie wordt een evan
gelisch appel tot kretologie, tot goedkope 
stichtelijkheid. Politick beleid op basis van 
het Evangelic sec is een slag in de Iucht. 
Ik hoop dat deze opmerking eigenlijk 
overbodig is! 
De hier bedoelde analyse dient zo objec
tief mogelijk te gebeuren. Wat is er 
werkelijk aan de hand? Dat is de vraag 
die ons moet bezighouden. Voorzover 
daarover in de maatschappij-wetenschap
pen geen communis opinio heerst, neemt 
de christen-democratic niet haar toevlucht 
tot dogmatismen van links of rechts, maar 
mogen verschillende optieken aan het 
woord komen en op hun merites beoor
deeld worden. Gezien de geweldige pro
blemen die in deze tijd op ons afkomen, 
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hebben wij grate behoefte aan zorgvuldig
heid en genuanceerdbeid (al is eenzijdig
heid 'beter' voor de identiteit!). Een maat
schappijbeeld plukken wij niet uit de 
Iucht, noch uit het Evangelic, maar is een 
zaak van gedegen studie, steeds weer op
nieuw. 

De tweede kwestie is de interpretatie van 
de droom, en dat tegen de achtergrond 
van de zoeven genoemde maatschappij
analyse. In de praktijk gaat het hier om 
de interpretatie van bijbelse kemwoorden 
als 'gerechtigheid', 'vrede', 'verzoening' 
e.d. Daarbij dienen we ons goed te reali
seren dat interpretatie mensenwerk is. Er 
is dus verschil van inzicht mogelijk, zodat 
het zoeken naar een consensus veelal 
nodig zal zijn. Dat is ook niet zo erg, 
want het weerhoudt ons ervan te denken 
dat wij de Waarheid (met een hoofdletter) 
in pacht zouden hebben. 
De interpretatie van de droom leidt tot 
een ideologic (in de hierboven gegeven 
technische zin van het woord). Ook bier 
is enige nuchterheid op zijn plaats. De 
cbristen-democraten zijn niet de eersten 
die de droom in die richting bebben trach
ten uit te leggen. Denk bijvoorbeeld aan 
mensen als Augustinus en Calvijn. Zij 7ijn 
evenmin de enigen die heden ten dage 
(partij-)politieke consequenties trekken 
uit het christelijke geloof. Afgezien van de 
kleine confessionele partijen kunnen in 
dit verband ook de 'Christenen voor het 
socialisme' genoemd worden. 
Het CDA wordt hier nog geconfronteerd 
met een extra probleem, doordat in deze 
partij de rooms-katbolieke en reformato
rische traditie samen zijn gekomen. In de 
korte tijd dat het CDA als partij bestaat 
is er nog geen 'politieke cultuur' gegroeid. 
Dat hoeft overigens niet aileen maar na
delig te zijn, mits we bij voortduur geneigd 
zijn elkaar te bevragen en naar elkaar te 
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luisteren. Dat bewaart de partij in elk 
geval voor een ideologische verkalking. 
Trouwens, ook als er wei een ideologic 
zou zijn, die allerwegen wortel geschoten 
zou hebben, is het zaak te bedenken dat 
zo'n ideologic geen heilig gescbrift is, 
maar een menselijke interpretatie die bij 
voortduur kritisch getoetst dient te wor
den. 

Een poging tot een dergelijke interpretatie 
treffen we aan in bet Program van Uit
gangspunten van bet CDA. Daarin staan 
vier begrippen centraal: gerecbtigheid, ge
spreide verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap. Als theoloog zou ik 
zeggen dat deze vier begrippen vrij ge
makkelijk tot twee te reduceren zijn, en 
wel gerechtigbeid en (gespreide) verant
woordelijkheid. Bovendien is mij niet 
duidelijk, waarom juist deze begrippen als 
kernwoorden gekozen zijn. Er zijn nl. ook 
andere beschikbaar. Bij voorbeeld verzoe
ning, vrede, bevrijding ( denk aan de be
vrijdingstheologie!), hoop, dienst ... 
Maar, dat neemt niet weg dat 'gerechtig
heid' bijbels-theologisch beschouwd, in
derdaad een kernwoord is, misschien in 
een politieke context wel bet kernwoord. 
Daarom is het zaak er even nader bij stil 
te staan. 

'Gerechtigheid' is in de context van de 
bijbel niet een statisch begrip, in de zin 
van de beschrijving van een toestand. Ook 
gaat het niet- althans zeker niet primair
om het handhaven van de rechtsorde, 
om een 'law-and-order' -begrip. Met name 
in het Oude Testament is 'gerechtigheid' 
een 'nomen actionis', een actiewoord: 
'De gerechtigheid bewerkt het recht' 4. 

Het verband, waarin een en ander gelezen 
moet worden, is het verbond. Het Verbond 
tussen God en zijn volk. 'Gerechtigheid 
doen' is het gedrag dat past bij de ver
bondspartner, bet is doen wat van je ver-

4 Th. C. Vriezen, Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament. Wageningen 19542, 

biz. 170 (noot 1), vgl. biz. 339. Zie ook H. Wiersinga, 'Doen van gerechtigheid en bevrijding' 
in Random het Woord XVI, 4 (no. 1974), biz. 71 vv. 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 9/82 

DOC 

wad 
rech1 
den 1 

hij/z 
tens 
het t 
dew 
And1 
dert 
voor 
diem 
smot 
waar 
fariz, 
verb: 
niet · 
geloc 
dreig 
begri 
zeer 
aard1 
den, 

Het 1 

sterk 
Jerer 
v.v., 
men. 
wees 
van c 
ken! 
teger 
recht 
van i 
Davi 
wiem 
Juist 
heid 
heid 
Hij i~. 

van 1. 

van< 
die d 
mag 
m ve 
end< 

ke, "' 
Daar 

CHRI~ 



DOCUMENT A TIE 

wacht mag worden en zodoende tot je 
recht komen. Aan wie onrecht heeft gele
den moet recht gedaan worden, d.w.z. 
hij!zij moet krijgen wat hem/haar krach
tens Gods beloften toekomt. Vandaar dat 
het begrip 'gerechtigheid doen' dicht bJj 
de woorden 'bevrijden' en 'verlossen' ligt. 
Anderzijds geldt dat wie onrecht doet on
der het gericht valt. Dat geldt met name 
voor hen die in de naam van de gods
dienst- of populair gesproken: met vrome 
smoesjes - onrecht doen. Dat is de reden 
waarom J ezus vaak zo scherp is tegen de 
farizeeen. Het is ook illustratief om in dit 
verband te wijzen op een tegenwoordig 
niet zo populair begrip in het christelijk 
geloof: het 'laatste oordeel'. Ondanks aile 
dreiging die daarin besloten ligt, heeft dit 
begrip tach een evangelische spits: Hoe
zeer het onrecht ook Iijkt te zegevieren op 
aarde, er zal eenmaal recht gedaan wor
den, door God! 

Het doen van gerechtigheid is in de bijbel 
sterk sociaal gekleurd. Lees Jesaja 5, 
Jeremia 7, Amos 5 en Mattheiis 25:31 
v.v., om maar enkele voorbeelden te noe
men. De vreemdeling, de weduwe en de 
wees moet recht gedaan worden. Het recht 
van de zwaksten is de plicht van de ster
ken! De profeten schromen niet zelfs 
tegen de koning op te treden, als die on
recht doet. Een prachtig voorbeeld daar
van is Nathans optreden tegen koning 
David, als die iemand heeft 'weggewerkt' 
wiens vrouw hij begeert (2 Samuel 12). 
Juist de koning- met enige voorzichtig
heid mag je misschien zeggen: de over
heid- wordt in de bijbel kritisch bekeken. 
Hij is nl. niet aileen de vertegenwoordiger 
van het volk, maar vooral representant 
van God. En God is de Verbondspartner 
die doet wat van een partner verwacht 
mag worden. Hij komt op voor zijn volk 
in verdrukking, voor de weduwe, de wees 
en de vreemdeling, voor de sociaal zwak
ke, wiens naakte bestaan bedreigd wordt. 
Daarom wordt Gods gerechtigheid be-
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zongen en wordt ze afgebeden voor de 
koning: 

God, vertrouw de koning uw recht toe, 
hem de vorst uw gerechtigheid: 
dat uw volk rechtvaardig hij richte, 
uw verdrukten voorsta naar recht; 
dan dragen de bergen vredc, 
de hcuvclen, 'tralend, het recht. 
Hij komt op voor de armsten des volks 
en behoudt de kinderen der schamelen. 
Hij zal hun verdrukker vertreden. 

(Psalm 72: 1-4 Willibrord vertaling) 

Het zal duidelijk zijn dat het verband 
tussen gerechtigheid en solidariteit niet 
ver te zoeken is. Op exemplarische wijze 
blijkt die relatie in de gestalte van J ezus 
Christus, in wie Gods gerechtigheid en 
solidariteit met de mensen vlees en bloed 
is geworden. Een van zijn namen is dan 
ook Immanuel, dat is: God met ons. Ge
rechtigheid is: naast mensen gaan staan 
om ze te recht te brengen. Als je vanuit dit 
gezichtspunt kwesties als die van de men
senrechten of de gelijkberechtiging van 
de vrouw benadert, worden ze op het 
niveau getild waar ze eigenlijk op horen 
te staan, althans in de christen-democra
tische politick! 

Er is niet aileen een lijn te trekken van ge
rechtigheid naar solidariteit, maar ook 
naar verantwoordelijkheid en rentmees
terschap. Wat is de verantwoordelijkheid 
van de mens in politick opzicht? Het doen 
van gerechtigheid in de lijn van God die 
hem roept. De mens is geschapen, zo werd 
al eerder opgemerkt, om 'beeld Gods' te 
zijn. Hij wordt geroepen om verbonds
partner te zijn. Hij wordt verlost om te 
Ieven in Gods geest. Het begrip 'rent
meesterschap' past heel goed in dit ver
band. Het drukt uit dat onze verantwoor
delijkheid in dienst staat van God, en 
daarin tot uitdrukking dient te komen dat 
wij de schepping zo beheren dat die tot 
zijn recht, tot zijn bestemming komt. Wat 
is die bestemming? Dat de schepping een 
'paradijs' is, waar het Ieven waard is om 
geleefd te worden. 
Dan zijn we weer terug bij de droom, bij 
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Gods droom eigenlijk, nl. om van de 
schepping een paradijs te maken en daar
bij de mens in te schakelen. God en mens 
zijn geen concurrenten, maar de mens 
mag met God meegaan om die droom ge
stalte te geven. Dat is zijn politieke roe
ping. Dat is het appel van het geloof aan 
de politiek. 

Nu kan ik me voorstellen dat dit verhaal 
voor sommigen toch te hoogdravend is, 
te utopisch, niet realistisch genoeg. Wordt 
toch niet te gemakkelijk gepraat over het 
gestalte geven aan de droom en over het 
doen van gerechtigheid? Het recht wordt 
toch voortdurend met voeten getreden en 
er is zo veel meer op te noemen dat de 
droom in de weg staat? Als je het appel 
van het geloof ten aanzien van de politiek 
op deze wijze inkleurt, ben je dan niet 
bezig de politiek te overvragen? Kan de 
overheid regelen dat mensen tot hun recht 
komen, gelukkig worden? 
Ik denk dat het goed is deze sceptische 
vragen telkens weer te stellen, maar ik 
denk ook dat het goed is te zeggen dat dit 
niet betekent dat we de droom maar 
moeten Iaten schieten. En als we de in
druk hebben dat de politiek niet of nau
welijks toekomt aan het realiseren van de 
droom, laten we dan beginnen met te 
pogen dat wat de droom in de weg staat 
uit de weg te ruimen. Concreet: Als het 
'gerechtigheid doen' te hoog gegrepen is, 
Iaten we dan in elk geval beginnen met 
het onrecht te bestrijden. Als dat zou luk
ken, zijn we tenminste al een klein eindje 
op weg. Met deze opmerkingen kom ik min 
of meer in de buurt van het 'negatief 
utilitarisme' van de Engelse filosoof Karl 
Popper. In zijn The Open Society and its 
Ennemies zegt hij over het utilitarisme 
(met als fundamentele regel: het grootste 
geluk voor het grootste aantal mensen) 
iets dat mutatis mutandis ook voor het 
gestalte geven aan de droom kan gelden: 
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' ... all moral urgency has its basis in the 
urgency of suffering and pain. I suggest, 
for this reason, to replace the utilitarian 
formula 'aim at the greatest amount of 
happiness for the greatest number' by the 
formula 'the least amount of avoidable 
suffering for all', or briefly 'minimize 
suffering'. Such a simple formula can, I 
believe, be made one of the fundamental 
principles (admittedly not the only one) 
of public policy ... The promotion of 
happiness is in any case much less urgent 
than the rendering of help to those who 
suffer, and the attempt to prevent suf
fering' 5 . 

Wat betekent dat voor de overheid? Ik 
denk een bescheiden taak. In het Iicht van 
het bovenstaande is de overheid niet 'big 
brother', de albedil die de heilstaat garan
deert. Het lijkt me vooralsnog al heel wat, 
wanneer de overheid de minimale be
staansvoorwaarden kan garanderen voor 
haar onderdanen, door onrecht en uitbui
ting (ook van het milieu) tegen te gaan 
en 'een schild voor de zwakken' te zijn. 
En gelukkig groeit de gedachte dat zulks 
niet tot de eigen onderdanen beperkt kan 
blijven, maar in wereldwijd verband ge
stalte moet krijgen. Voorts is het, nog 
steeds in het Iicht van het bovenstaande, 
van groot belang dat de overheid groepen 
en enkelingen aanspreekt op hun eigen 
verantwoordelijkheid en de voorwaarden 
schept waardoor die eigen verantwoorde
lijkheid ook echt gestalte kan krijgen. 
Immers kan kom je toch weer in de buurt 
van de droom dat mensen tot hun recht 
moeten kunnen komen. Daar gaat het 
toch uiteindelijk om en ik haal daarbij een 
veel geciteerde uitspraak van Martin 
Buber aan: 'Het gaat niet aan datgene 
utopisch te noemen, waarop wij onze 
krachten nog niet hebben beproefd'. 

s Karl Popper, The Open Society and its Ennemies I, 235 (Routledge Paperback). 
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R. E. M. Irving: The Christian Democratic Parties of 
Western Europe. Allen & Unwin, Landen, 1979. 

Dit hoek wordt besproken door mr. dr. A. Postma, 
lid van de redactie van Christen Democratische 
V erkenningen. 

Christen -democratie 
In West-Europa 

In 1979 publiceerde R. E. M. Irving, wetenschappelijk medewerker aan de Univer
siteit van Edinburgh, het boek The Christian Democratic Parties of Western 
Europe'. Het is niet de eerste keer dat Irving zich met de christen-democratie in 
Europa bezighoudt; reeds in 1973 verscheen van zijn hand de publikatie: 'Christian 
Democracy in France'. Schrijver is dus bepaald geen onbekende in de christen
democratie, zoals ook uit de door hem bijgevoegde literatuurlijst blijkt: deze telt niet 
minder dan 36 pagina's. 

Het onderhavige werk telt 338 bladzijden 
en is onderverdeeld in acht hoofdstukken. 
Achtereenvolgens worden behandeld: de 
oorsprong van de christen-democratie in 
Italie, Duitsland en Frankrijk; christen
democratische theorie en praktijk; chris
ten-democratie in Italie, Duitsland, Belgie, 
Nederland en Frankrijk; de christen-de
mocraten en de Europese integratie. Ten
slotte volgt de conclusie, getiteld: 'Chris
ten-democratie in Europa sinds de oorlog' 
(bedoeld wordt de Tweede Wereldoorlog). 
Het hoofdstuk over Nederland telt 25 
pagina's. 
Irving is van mening dat er van een chris
ten-democratische ideologie in de zin van 
een samenhangende visie op de politiek, 
gebaseerd op een duidelijk programma en 
duidelijke doeleinden geen sprake is. Wei 
onderkent hij de aanwezigheid in theorie 
en praktijk van een aantal politieke en 
filosofische principes, waardoor de chris
ten-democraten zich onderscheiden van 
socialisten en conservatieven. 
Als eerste voorbeeld wordt genoemd de 
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nadruk die op het individu wordt gelegd; 
weliswaar wordt dit ook door de conser
vatieven gedaan, maar het verschil met de 
laatsten ligt hierin dat de christen-demo
craten in gelijke mate de nadruk leggen 
op de bescherming van de zwakken in de 
samenleving. Als tweede voorbeeld wordt 
aangehaald de nadruk die de christen
democraten op de mensenrechten leggen, 
zij het dat zij - hierin afwijkend van de 
socialisten - de mensenrechten vooral in 
termen van christelijke waarden zien. Als 
derde voorbeeld wordt genoemd de ver
dediging van liberale democratie en so
ciaal pluralisme, maar hier onderscheiden 
christen-democraten zich van socialisten 
en conservatieven door de grote nadruk 
die zij op de natuurlijke sociale structuren 
leggen. 
Als misschien het belangrijkste wat de 
christen-democratie bereikt heeft, noemt 
Irving het feit dat ze vele conservatieven 
er toe gebracht heeft de essentie van de 
liberale democratie te aanvaarden; hij 
illustreert dit door de houding van de ka-
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tholieken in Duitsland (republiek van 
Weimar), ltalie (Mussolini) en Frankrijk 
( derde Republiek) scherp te onderschei
den van hun opstelling na de Tweede We
reldoorlcg. V66r de oorlog stonden de 
christelijke partijen in het defensief, waren 
ze opgericht ter bescherming van de ka
tholieke belangen tegen de liberale demo
cratic; vandaar ook hun over het alge
meen geringe weerkracht tegen de aanval 
van rechts. Na de oorlog veranderde dit 
fundamenteel: nu men de verschrikkingen 
van nazisme en fascisme aan den lijve 
ondervonden had, werd men in plaats van 
dulder tot verdediger van de liberale de
mocratic. 
Volgens Irving waren er v66r de Tweede 
Wereldoorlog in feite geen christen-demo
cratische partijen; er bestonden aileen 
confessionele. Met de laatste bedcelt hij 
partijen op christelijke grondslag, uitslui
tend bestemd voor christenen, ter verde
diging van christelijke belangen, en in 
feite onderworpen aan de geestelijkheid. 
De eerste zijn volgens hem typische volks
partijen, niet stoelende op christelijke 
grondslag maar wei op christelijke prin
cipes en openstaande ook voor niet-chris
tenen. 

Bij de beschrijving van de afzonderlijke 
Ianden komen de volgende punten aan de 
orde: de geschiedenis van de confessio
nele/ christen-democratische partijvor
ming, de organisatorische opbouw van de 
bestaande christen-democratische par
tijen, hun electorale wedervaren, hun ban
den met vakbeweging en andere maat
schappelijke organisaties etc. 
Het hoofdstuk over Nederland vertoont 
een a an tal feitelijke on juistheden (door 
gebrek aan feitenkennis heb ik dit ten 
aanzien van andere Ianden niet kunnen 
verifieren). Zo wordt van de onderwijs
pacificatie van 1917 opgemerkt, dat Ne
derland daardoor gered werd van 'une 
guerre scolaire a Ia fran9aise'; de tot
standkoming van het CDA wordt aange-
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merkt als het tijdstip waarop in Nederland 
voor de eerste maal een echte christen
democratische beweging tot stand kwam; 
Groen van Prinsterer 'a strict Calvinist' 
wordt de oprichter van de ARP genoemd; 
de Gereformeerde Kerk (sic!) wordt de 
meer orthodoxe of fundamentalistische 
tak van de Protestantse Kerk genoemd; 
De Savornin Lohman is volgens Irving ge
boren in 1827 en in 1894 'opposed to any 
further extension of the franchise'. De 
ARP wordt 'more sternly against non
Calvinists' genoemd. De schoolwet-Kap
peyne van de Copello heeft volgens schrij
ver de subsidie aan de vrije scholen ver
hinderd; de onderwijskwestie werd val
gens Irving opgelost in 1889 teen open
bare en bijzondere scholcn bij wet werden 
gelijkgesteld. August de Schrijver en Paul 
van Zeeland worden Nederlandse politici 
genoemd. De regering-Den Uyl wordt in 
maart 1977 ten val gebracht door KVP 
en ARP 'doubtless encouraged by the 
opinion polls'; het CDA zou in 1977 
slechts 10.000 !eden hebben gehad; de 
formatie-Den Uyl is volgens Irving in 
1977 mislukt omdat de KVP enigerlei 
liberalisatie van de abortus weigerde. 
Het is kennelijk moeilijk voor een buiten
staander een goed inzicht in de Neder
landse situatie te verkrijgen. 
Waarschijnlijk wreekt zich hier ook de 
onvolledigheid van de door Irving opge
nomen literatuur. Zo schijnt de A. F. de 
Savornin Lohmanstichting niet te bestaan, 
evenmin als Politick Perspectief en het 
Christelijk Historisch Tijdschrift. Van 
de 'Honderd J aren' van Oud wordt slechts 
de editie van 1954 vermeld, van Groen 
van Prinsterer's 'Ongeloof en Revolutie' 
wordt gcen melding gemaakt. 

Interessant is Irving's visie (uit 1979) op 
de totstandkoming en de toekomst van 
het CDA. 
Zijns inziens is het belangrijkste motief 
voor de totstandkoming de electorale 
afkalving van de drie afzonderlijke par-
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tijen geweest. Een volledige fusie in de 
nabije toekomst acht hij onwaarschijnlijk, 
ondanks de aanwezigheid van een rede
lijke mate van ideologische eenheid. Hij 
grondt deze verwachting op gesprekken 
met de drie partijsecretarissen in 1977: de 
meerderheid verwacht een fusie v66r 
1985, de minderheid na 1985. Wei, de 
geschiedenis heeft anders geleerd. Opmer
kelijk is ook hoe door Irving het CDA in 
het Europese politieke krachtenveld ge
plaatst wordt. Volgens hem zijn de chris
ten-democratische partijen van Duitsland, 
Nederland en Luxemburg 'essentially 
centre-right rather than centre-left parties'. 
Verder voorspelt hij dat het voor het CDA 
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moeilijk zal zijn om tot een goede afstem
ming te komen tussen de verschillende 
politieke, religieuze en sociale tradities. 

Samenvattend: het hoek van Irving ver
toont vele lacunes en omissies; ook over 
zijn voorspellingen kan het nodige gezegd 
worden. Desalniettemin: hij heeft een te 
waarderen paging ondernomen een tot 
dusver tamelijk onbekend gebied beter in 
kaart te brengen. 
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458 Column: Dwalende gedachten bij een laureaat 

door mr. W. C. D. Hoogendijk 

460 Lessen of zondebokken 

door drs. A. M. Oostlander 

Het CDA heeft bij de laatste verkiezingen verloren. Hoe is dat te verklaren? 
Op welke wijze heeft het CDA zich in de verkiezingstijd gemanifesteerd? 
De campagne is niet vlekkeloos verlopen. Een analyse van de uitgangssituatie 
na de breuk in het kabinet, de campagne, de interne verdeeldheid en de on
derlinge verwijten. De liberale uitdaging als therapie voor bet CD A. 

469 Ons dak hoven ons hoofd 

door Leo de lange, Mar Dorst en Ton Remmers 

Op vrijwel aile departementen wordt omgebogen. De indruk heerst dat dit 
gebeurt vanuit achterhaalde filosofieen, die gebaseerd zijn op de ervaring dat 
er elk jaar meer geld beschikbaar komt. Bezuinigen bij het handhaven van 
deze verouderde filosofieen betekent dat minder geld direct leidt tot een 
slechter beleid. Nodig is een nieuwe benadering op de verschillende terreinen 
van overheidszorg. Want het beschikbaar krijgen van steeds meer financiele 
middelen om een beleid te voeren is toch niet de hoogste christen-democrati
sche wijsheid voor de jaren tachtig? 
Wat betekent dit voor de volkshuisvesting? 
Daarover schrijven drie architecten en de voormalige staatssecretaris van 
Volkshuisvesting, mr. G. Ph. Brokx, die tevens een reactie geeft op bet betoog 
van de architecten. 

480 Volkshuisvesting en christen-democratie 

door mr. G. Ph. Brokx 

489 Ontwikkelingsproblematiek van het Kort Middelbaar Beroepsonderwijs 

door/. Hento-Oosterheert en H. Rusch 

De onderwijsvernieuwingen van de jaren zestig hebben nieuwe problemen 
opgeroepen. Er zit, aldus beide schrijvers, een gat in de Mammoetwet; het 
Kort Middelbaar Beroepsonderwijs kan hierop een antwoord zijn. Een warm 
pleidooi voor bet uitbouwen van dit type onderwijs. 

497 Terugblik op dr. Hendrik Algra 

door dr. G. Puchinger 

Boekbesprekingen 

505 Arbeidsmarktbeleid en arbeidsverhoudingen. Centralisering en fragmentering 
in bet arbeidsbeleid, door dr. C. J. Vos. 
Deze dissertatie wordt besproken door prof. dr. C. J. Rijnvos. 
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COLUMN 458 

Dwalende gedachten bij een laureaat 

Op 17 september is aan prof. dr. mag. 
Edward Schillebeeckx de Erasmusprijs 
uitgereikt. De plechtigheid in het paleis 
op de Dam werd voorafgegaan door een 
huldiging in de Nieuwe Kerk te Amster
dam, georganiseerd door een vrienden
comite. In deze laatste bijeenkomst van 
vrienden en geestverwanten traden op: 
prof. dr. Harry Kuitert, de gereformeerde 
theoloog, die in zijn eigen kerk grate 
weerstand ondervindt vanwege zijn on
orthodoxe opvattingen; prof. dr. Hans 
Kling, de katholieke theoloog uit Duits
land met wereldfaam, wiens leeropdracht 
hem door de kerkelijke overheid is ontno
men vanwege zijn kritische visie op de 
interne situatie in zijn eigen kerk; Huub 
Oosterhuis, de bevlogen pastor, die de 
thema's van bet evangelic op een dichter
lijk ingetogen wijze aan de huidige genera
tie doorgeeft, maar als ambtsdrager niet 
past binnen de regels die de kerk daarvoor 
stelt; Paul Beugels, een oud-KVP-er, die 
het in de KVP niet meer kon uithouden 
omdat hij het daar te benauwd vond. De 
Ieiding van de bijeenkomst was in handen 
van Dick de Zeeuw, de oud-voorzitter van 
de KVP, die indertijd met zo veel gedre
venheid een eigen visie verkondigde over 
een spiritueel en progressief CDA tegen
over de gevestigde zienswijze, dat dit zijn 
val als voorzitter veroorzaakte, waarna hij 
teleurgesteld bet CDA verliet. 
Schillebeeckx, temidden van vrienden en 
geestverwanten, die op deze hoogtijdag 
van hun verbondenheid doen blijken. Het 
is opvallend, hoe nadrukkelijk bet esta
blishment van kerk en politick op een 
bijeenkomst als deze ontbreekt. En de ge-

dachte dringt zich op, of dit wellicht type
rend is voor de positie waarin spirituele, 
onafhankelijk denkende personen in de 
gevestigde instituties van de christelijke 
wereld terecht komen. Welk type leiding
gevenden verdragen wij in ons midden, of, 
beter gezegd, kiezen wij zelf uit? Of, mis
schien nog beter gezegd, aan welk type 
leidinggevenden vertrouwen wij ons toe? 
Concreet binnen het CDA: beschouwen 
wij Schillebeeckx als een van ons? Hijzelf 
kiest nadrukkelijk tegen bet CDA. 'Ik zeg 
niet', aldus Schillebeeckx, 'dus moet je op 
de CPN, de PvdA, de PSP of de PPR 
stemmen. Dat is nog een andere kwestie. 
Maar dat bet voor christenen op dit ogen
blik, vanuit het evangelic, een plicht is 
om wat men noemt links te stemmen, dat 
is voor mij evident. Ik zie niet in hoe je 
een andere keuze kan verantwoorden in 
het licht van de huidige wereldsituatie en 
in het Iicht van bet evangelic' 1 . En weer 
dringt zich een gedachte op, namelijk hoe 
bet mogelijk is dat Schillebeeckx - en hij 
is representatief voor tallozen - zich ken
nelijk spiritueel op geen enkele wijze door 
bet CDA aangesproken voelt. 
Is het niet intrigerend, dat de wijze waar
op Schillebeeckx poogt door te dringen 
tot bet hart van bet evangelic, dat de wijze 
waarop hij poogt onze geschiedenis en 
onze cultuur te verstaan, dat de wijze 
waarop hij evangelische noties legt boven 
op de werkelijkheid van het kerkelijk, 
maatschappelijk en staatkundig leven, in 
de grond van de zaak precies de werkwijze 
is die wij 66k van bet CDA verwachten? 
Maar hoe komt bet dan, dat het lijkt alsof 
er twee werelden zijn, de wereld van 

1 God is ieder ogenblik nieuw; gesprekken met Edward Schillebeeckx, door Huub Oosterhuis 
en Piet Hoogeveen. Ambo, Baarn, 1982, biz. 120. 
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COLUMN 

Schillebeeckx en de zijnen, en de wereld 
van de gevestigde instituties (waaronder 
het CDA), 'and never the twain shall 
meet'? 

Er is kennelijk meer aan de orde dan de 
keuze voor een politieke partij. In het 
proces van herbezinning op de essenties 
van het christendom en op de wijze waar
op het in onze cultuur verschijnt, komt de 
vraag op ons af naar de diepte van de 
tegenstellingen. Leven wij nog vanuit de
zelfde spiritualiteit, zij het dat wij in de 
(politieke) praktijk van alledag tot ver
schillende keuzes komen; 6f hebben wij in 
feite in ons leven andere orientatiepunten 
gekozen? Ik heb het vermoeden dat het 
laatste het geval zou kunnen zijn. 
Maar als dit zo is, dan zou het voor het 
CDA benauwend kunnen worden. Want 
het zou betekenen, dat de vernieuwings
beweging binnen christelijke kring zich in 
feite buiten het CDA om voltrekt en dat 
het CDA blijkbaar niet over de antenne 
beschikt om daarop af te stemmen. Dan 
zou het weleens meer dan een toeval, dan 
zou het een teken kunnen zijn, dat per
sonen als de voorzitter van de PvdA Max 
van den Berg en dat Bas de Gaay Fort
man 'vanzelfsprekend' thuis horen in het 
milieu waarin de huldiging plaats vond en 
dan ook aanwezig waren en prominente 
vertegenwoordigers van het CDA niet. 
Is het CDA een cultuur-kritische en een 
maatschappij-kritische partij? Kan het 
CDA dat ooit worden? Voor het ant
woord op deze vragen Iijkt mij beslissend, 
of het CDA bij macht zal zijn om door de 
hoempa-muziek van de verkiezingen heen 
de spiritualiteit aan te boren van ver
nieuwende krachten binnen de christelijke 
gemeenschap, zoals bijvoorbeeld Schille
beeckx, maar hij niet aileen. Waar voelen 
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mr. W. C. D. Hoogendijk 

wij ons thuis; wie zijn onze 'geest' -ver
wanten? 
Deze column is niet bedoeld om Schille
beeckx te Ianceren als de geestelijke leids
man voor het CDA, maar wel om naar 
aanleiding van zijn Iaureaat een onder
werp van wijdere strekking aan de orde te 
stellen. Hoe kiezen wij onze posities in 
de politiek? Volgens mij zal dit moeten 
gebeuren in relatie tot de toonaangevende 
stromingen in christelijke kring, binnen de 
partij en daarbuiten! Volgens mij is dit 
een thematiek die Iegitiem aan de orde 
mag zijn, binnen de afdelingen, in de par
tijraad, als achtergrond van onze politieke 
praxis in het parlement. Zonder deze con
frontatie dreigt het CDA een ontzielde 
institutie te worden. 

Tenslotte, wie zich wil orienteren in het 
gedachtengoed van Schillebeeckx, heeft 
thans een beknopt overzicht ter beschik
king. Het reeds eerder genoemde vrien
den-comite heeft een Ambo-boekje ver
zorgd, waarin de opvattingen van Schille
beeckx gerubriceerd naar een veelheid van 
thema's in interview-vorm worden gepre
senteerd, niet afsluitend maar prikkelend 
om er zelf over door te denken. Voor wie 
zich bedrukt voelt door de identiteits
crisis van het gevestigde christendom is 
dit inspirerende lectuur! 
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door drs. A. M. Oostlander 

Drs. A. M. Oostlander is directeur van het Weten
schappelijk Instituut voor het CDA. 

Lessen of zondebokken 

Een verkiezingsavond goed 20 jaar geleden. Kijken en luisteren naar de uitslagen 
in de Koopmansbeurs. Achterin stonden we daar met leden van de Amsterdamse 
Arjossen. De ARP gaf geen spectaculaire verliezen of winsten te zien. Meestal 
verliezen, tienden van procenten. Dus juichten we ook voor CHU en KVP, onze 
politieke vrienden, ondanks de rivaliteit die soms met de CHU bestond. De meesten 
van ons juichten ook voor de VVD, want de PvdA trachtte immers de christelijke 
partijen door middel van de 'doorbraak' te ondermijnen. De VVD deed dat niet, 
was ook ongevaarlijk. Liever turks dan paaps. 

Vechten en verleiden 
Sinds die jaren is er veel veranderd. Van 
1962 tot 1972 het grootschalig afkalven 
van de christen-democratie, vooral van 
KVP en CHU. De ARP verloor v66r die 
tijd meerdere procenten van haar aandeel 
in het electoraat. Na 1972 kwam het CDA 
in zicht. Daarmee begon een tienjarige 
periode van stabilisatie op goed 30 % van 
de kiezers. Dit jaar ging dat gepaard met 
een sfeer van aarzeling, van uiteenlopende 
resultaten. Sinds de jaren van afkalving 
zijn er nogal wat verschuivingen opgetre
den. Links heeft het verlies van de chris
ten-democratie nauwelijks in winst voor 
zichzelf kunnen omzetten, als we een wat 
langere periode overzien. Daarentegen is 
het liberalisme een machtige stroming ge
worden. Een ander soort doorbraak. Niet 
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cen die appelleerde aan sociale idealen, 
aan wensen tot vernieuwing van de sa
menleving, zoals bij de linkse doorbraak 
het geval was. Het appel van laatstge
noemden was een geduchte concurrent 
van het onze, en we konden dat appel 
vanwege zijn gerichtheid en zijn achterlig
gende ideologie niet aanvaarden. De chris
ten-democratie heeft een ander maat
schappijmodel voor ogen en daarom nog 
tal van andere waarden waarmee het de 
samenleving wil doordringen. De liberale 
doorbraak is van ander karakter. V eel 
minder spectaculair. Hij ging niet met 
strijd gepaard, juist niet. Het was meer 
een kwestie van verleiden. De liberale 
doorbraak vraagt niets van de mensen. 
Hij biedt de gemakkelijkste weg. De 
waarden die ons worden voorgehouden 
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zijn 'de toegeeflijke samenleving', de mens 
die aan zichzelf genoeg heeft, die zijn 
eigen normen kiest, die niet zo nodig het 
kringetje van het individuele eigenbelang 
verlaten moet. 'Gewoon jezelf kunnen 
zijn', geen opgedrongen verantwoordelijk
heden, geen afhankelijkheidsrelaties, ook 
geen wederzijdse. 
Anderzijds is deze 'doorbraak' ook een 
reactie op het polarisatiestreven van links. 
Wie het gedrag, dat uit de polarisatie 
voortvloeit beu is, wendt zich intultief tot 
de partij die als tegenpool bij uitstek uit
geroepen is. Dat kan tot uitdrukking ko
men in een fervente voorkeur voor sa
menwerking met de VVD op regerings
niveau, maar het kan ook resulteren in 
een rechtstreekse stem op rechts. 
Terwijl links ons geed geholpen heeft om 
duidelijk te maken dat zich daar onze 
principiele tegenstanders bevinden, heeft 
de VVD zich meestal verdekt opgesteld, 
zodat het CDA vergat dat (minstens) op 
twee fronten strijd geleverd moest worden. 
Dat heeft zijn gevolgen voor verkiezings
uitslagen en voor het denken in eigen 
kring. Het CDA is niet immuun gemaakt 
voor conservatieve of moderne liberale 
ideeen. De scheidslijnen vervagen, het 
grensverkeer neemt sterk toe. Zeker als 
de angst voor het contra-produktief ge
bleken linkse beleid toeslaat. 

Secularisatie als onderstroom 
Bij het teruglopen van het percentage 
christen-democratische kiezers, zoals de 
jaren '62 tot '72 te zien gaven, speelt 
uiteraard secularisatie een belangrijke rol. 
De vereenzelviging met een bepaalde be
volkingsgroep verzwakt. Dat geldt zowel 
voor kerken als voor christelijke organisa
ties en komt tot uitdrukking in een afne
mend ledental en vaak in een innerlijke 
vermolming. Soortgelijke processen spe
len zich bij links af: mindere identificatie 
met een klasse. De kracht van de christen
democratic was en moet zijn de verworte
ling in een brede maatschappelijke bewe-
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ging die zich, gedreven door dezelfde 
grondmotieven, op uiteenlopende terrei
nen organiseert. In christelijke scholen, 
vakbeweging, media, etc. Door zo'n ver
ankering kan men elkaar wederzijds in
spireren. Zij is ook nodig omdat naar onze 
overtuiging politick niet alles kan. En om
dat het vrije organisatieleven vanuit eigen 
specifieke verantwoordelijkheid de ont
wikkeling van de samenleving sturing 
moet geven. Formeel bestaan de meeste 
van die christelijke organisaties nog wel, 
maar of de inspiratie nog werkelijk zo 
sterk is dat deze naar de !eden, de deelne
mers en het beleid uitstraalt, dat mag 
sterk betwijfeld worden. Het verdwijnen 
van vanzelfsprekendheden in de keuze van 
organisatie en in stemgedrag, is niet zozeer 
het gevolg van een grotere bewustheid bij 
de mensen, maar van geestelijke desorien
tatie. Een desorientatie waarin heel wat 
energie verloren gaat, die voor doelbe
wust handelen gebruikt had kunnen wor
den. Het is nog verwonderlijk dat het 
CDA de laatste tien jaar tamelijk stabiel 
gebleven is. Waarschijnlijk omdat de men
sen opnieuw iets van deze partij verwacht
ten. Het CNV geeft zelfs een relatief gun
stig beeld te zien wat betreft zijn ledental. 
Dat is mede het resultaat van een actief 
beleid. De laatste jaren zijn juist uit de 
christelijke vakbeweging de nieuwe ideeen 
en voorstellen gekomen voor een beleid 
dat uitzicht biedt. De FNV, met z'n nog 
sterke binding aan de ideologic die in het 
NVV heerste, schoot in dat opzicht tekort. 
Aan het CNV is te zien dat het anders 
kan, ook in het CDA. Maar dat vereist 
kwaliteit en eensgezindheid. Op deze wijze 
kan het CDA het voortouw nemen en be
houden en die ambitie moet een partij, 
die het evangelic als richtsnoer erkent, on
getwijfeld hebben. 

De campagne 
Het voorgaande moge duidelijk maken 
dat de invloed van een verkiezingscam
pagne en de daarin voorkomende inciden-
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ten niet overtrokken mag worden. Veeleer 
vertaalt de campagne de werkelijkheid 
van het CDA in kort (tijds-)bestek naar 
de kiezer toe. De fouten van personen zijn 
derhalve symptomen van structurele ge
breken van het CDA. Natuurlijk past ons 
wel een gericht verwijt, maar toegegeven 
moet worden dat het CDA zelf de voe
dingsbodem is voor het ontstaan van die 
symptomen. 
De campagne began in feite direct na de 
val van het kabinet-Van Agt II. Het CDA 
verkeerde in een uitstekende uitgangs
positie. Sterke punten waren: 
- de geloofwaardigheid van het CDA
program. Wij hoefden niet tot totale her
schrijving over te gaan, een supplement 
was voldoende; 
- een visie op het financiele en sociaal
economische beleid, waarin zowel de 
financiele als de sociale en economische 
beleidsvoornemens in een gefundeerde 
samenhang tot hun recht kwam. Daardoor 
was ons program evenwichtiger dan met 
name dat van de VVD en realistischer 
dan dat van de PvdA om van klein links 
maar te zwijgen; 
- een standpunt inzake het te voeren 
veiligheidsbeleid waarvan in elk geval kan 
worden gezegd dat het het enige partij
standpunt is dat internationaal invloed 
heeft; 
- een volharden in het eisen van priori
teiten voor ontwikkelingssamenwerking 
en voor minderhedenbeleid. Twee punten 
die niet populair zijn, maar karakterbe
palend; 
- buurmansleed: dat wil zeggen grate en 
fundamentele verwarring bij de PvdA 
over de belangrijkste financiele en sociaal
economische kwesties. Hun enige identi
teitsartikel was in feite het 'neen' tegen 
het NA VO-dubbelbesluit. Een 'neen' dat 
onenigheid in eigen kring over veiligheids
vraagstukken maar net maskeren kon; 
- een kabinet dat vrijwel geheel door 
CDA-denkbeelden kon worden beheerst, 
indien men dat wenste. Zodoende konden 
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wij Iaten zien dat een krachtige CDA-be
leidslijn bestond en wat die lijn dan wel 
was. 

Uitgaande van de oirbare verwachting dat 
publieke discussies binnen de partij, in het 
zicht van de verkiezingen zouden worden 
gestaakt, ten bate van gezamenlijke strijd, 
konden de campagnevoerders redelijk op
timistisch zijn. Zo optimistisch zelfs dat 
gewaarschuwd werd tegen de gedachte dat 
het behalen van winst op 8 september 
'een fluitje van een cent' zou zijn. In het 
kader van het Centraal Verkiezingscomite 
is vervolgens ijverig gewerkt aan het in 
de belangstelling brengen van wezenlijke 
punten uit, of voortvloeiende uit, het pro
gram 'Om een zinvol bestaan'. Dat is 
oak heel redelijk gelukt, beter dan bij 
andere partijen. 
Afgesproken werd om de sociaal-econo
mische politiek centraal te stellen, omdat 
juist op dat terrein het CDA een duidelijk 
program had en de PvdA weinig geloof
waardig was. Het veiligheidsbeleid zou 
relatief veel minder accent krijgen, juist 
ook omdat de PvdA geneigd zou zijn om 
dat punt aan te grijpen ter maskering van 
onenigheid die er ten aanzien van sociaal
economisch beleid in hun kring bestond. 
Dat vijgeblad gunden wij hen niet. 
De concurrenten, met name de PvdA, 
moet deze uitgangspositie wel grote zor
gen hebben gebaard. De PvdA heeft het 
gepresteerd haar op z'n kop gezet 'Weer
werk' als verkiezingsprogram onder de 
naam 'Eerlijk delen', tenminste verbaal 
door de Partijraad te Iaten aanvaarden. 
Vervolgens wist men de gelederen te slui
ten en gesloten te houden. Plotseling was 
daar rust en redelijkheid teruggekeerd. 
Dat heeft het vertrouwen in die partij be
vorderd. V oar de rest zorgden minder en 
meer vooraanstaande !eden van het CDA 
zelf. 

Hoe bet ging met ooze strategie 
AI v66r de Partijraad van Hattem (mei 
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'82) begon het beeld van het CDA te 
verschuiven. Terwijl de sociaal-economi
sche paragraaf van ons program ruimte 
bood voor een gematigde versie van het 
Plan-Schouten (bevriezing van de inko
mens en compensaties voor de koop
kracht), wekte de lijsttrekker, in zijn 
vreugde dat economen van uiteenlopende 
achtergrond het ergens over eens konden 
worden, de indruk dat het rapport-Wag
ner richtlijn voor CDA-regeringsbeleid 
zou kunnen zijn. Hier kwam de eerste ver
warring tussen de rol van minister-presi
dent en lijsttrekker van het CDA tot 
uiting, een verwarring die zich later zou 
voortzetten. 
De Partijraad hield echter voet bij stuk en 
onderstreepte het 'Schouten' -alternatief. 
Toch bleef de indruk achter dat de visies 
van de CDA'ers Schouten en Wagner, met 
al hun verschillen, gelijkwaardige keuze
mogelijkheden waren geworden. Daar 
kwam nog bij dat de ( oud-)ministers 
Albeda en Van der Stee door hun ver
schillende ministeriele rollen, blijkbaar 
geen harmonieus paar vormden, hetgeen 
op de verkiezingsmorgen de krantekoppen 
op een smakelijke wijze sierde. Inmiddels 
bood het Centraal Plan bureau zijn, schijn
baar met het regeringsbeleid strijdige, 
rekenmodellen aan. Ook de notitie over 
de toekomst van de AOW vanuit het de
partement van Sociale Zaken droeg niet 
bij tot het vertrouwen, dat met name 
oudere CDA-leden in hun partij hebben. 
Het bleek, zoals nadien toegelicht, een 
losse ambtelijke tekst te zijn. Maar wat 
een prachtig open doel was daar inmid
dels geschapen. De 'intense' relatie met 
het CNV en de vakbeweging in het alge
meen kwam beurtelings in misselijkheid 
en lof tot uitdrukking. 
Ons zeer profilerend programartikel over 
de bescherming van de echte minima kon 
in een tv-debat gemakkelijk worden aan
getast, omdat bestuurders van het CDA
Vrouwenberaad, die het begrip 'individua
lisering' hebben overgenomen, door 
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Nijpels als bondgenoten konden worden 
aangehaald. Onze lijsttrekker wist dat niet 
te corrigeren. 
Tenslotte bleek het departement van 
Financien aile partijprograms naar de 
prullenmand te verwijzen, een gebaar 
waarvan nauwelijks werd geloofd dat de 
politieke Ieiding van dat departement er 
niet verantwoordelijk voor was. 

Maar daarmee was nog maar de helft ge
zegd. Ons zorgvuldig geformuleerde vei
ligheidsbeleid kwam onder druk te staan, 
alsmede ons voornemen om dat punt niet 
centraal te stellen in de campagne, ten
einde de PvdA geen alibi voor hun ge
brekkig sociaal-economisch beleid te gun
nen. 
Helaas voelde niet iedere CDA-parlemen
tarier zich voldoende aan deze strategie 
gecommitteerd. Voor het kernwapen
vraagstuk kan gemakkelijk aandacht wor
den gekregen en het biedt allerlei moge
lijkheden voor persoonlijke profilering. 
Begint een fractielid zijn positie terzake te 
benadrukken, volgt de minister-president 
met een uitspraak die in tegenovergestelde 
richting de grenzen van het program 
raakt, dan treedt gemakkelijk verdere 
escalatie op en zo geschiedde. 
CDA-leden hebben samen de kernbewa
pening naar de eerste rang geheven, en 
hoe!, zeer ten voordele van onze concur
renten. 

Selectieve onrust over verdeeldheid 
De verdeeldheid in het CDA is vanzelf
sprekend niet gunstig voor het verwerven 
van vertrouwen bij de kiezers. Merkwaar
digerwijze is de meeste zorg ontstaan over 
tweespalt inzake het veiligheidsbeleid. 
Die over het financieel en sociaal-econo
misch beleid heeft minder verwijten opge
leverd. Hoe is dat mogelijk? Dat laatste 
terrein is immers zowel voor de directe 
noden van ons land als voor de mogelijk
heden van kabinetsformatie veel wezen
lijker. In ieder geval is dat, blijkens de 
aanvaarding van de campagnestrategie 
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binnen het CDA, vantevoren door het 
CDA uitdrukkelijk onderstreept. 
Voor de verklaring van deze merkwaar
digheid moeten we naar de opstelling van 
de concurrenten kijken. De PvdA
strategie is in het voorgaande al weerge
geven. Onze gevaarlijkste tegenstander, de 
VVD, die voortdurend ten koste van het 
CDA winst boekt, tamboereert waar zij 
kan op het verschijnsel van het zogenaam
de loyalisme uit de jaren '77-'81. Voor 
een, voor de VVD gunstige, coalitievor
ming hebben de liberalen baat bij een ver
zwakking van de positie van die christen
democraten die het meest geneigd zijn om 
liberale voorstellen kritisch te bezien. Dat 
zijn onder andere degenen met atoom
pacifistische standpunten of neigingen. 
Maak hen dus verdacht bij de !eden van 
het CDA, zo is het VVD-parool. Buit hun 
politieke fouten uit. De VVD wordt daar
bij door links vlijtig geholpen, want de 
andere politieke partijen dromen nog 
steeds allemaal van een splijting in het 
CDA en die droom zullen zij nog vele 
jaren koesteren. 

464 

daar dwars door de 'bloedgroepen' heen, 
de problematiek is niet zo eenvoudig in 
een enkel slagwoord te typeren, en zo is 
er meer te noemen. 

Aan bet slot van de campagne 
Op de verkiezingsochtend was er weinig 
meer van onze goede uitgangspunten over: 

- op financieel en sociaal-economisch 
gebied waren inmiddels zoveel uiteenlo
pende visies omhelsd dat er geen touw 
meer aan vast te knopen was; 

- de formulering van ons veiligheidsbe
leid, waarin een uiterste poging werd ge
daan om de Oost-West-onderhandelingen 
optimale kans te bieden, werd door links 
en rechts uit de boot hangende CDA
politici verwrongen tot een handige for
mule die de geheime wens van hen die in 
ieder geval wel en van hen die in ieder 
geval niet wilden plaatsen achter een 
rookgordijn moest verbergen; 

- over karakterbepalende onderwerpen 
als ontwikkelingssamenwerking en min
derheden werd vrijwel niets meer verna
men; 

- onze belangrijkste concurrenten konden 
in alle rust de gelederen gesloten houden. 
De PvdA werd het als breker van het ka
binet niet al te moeilijk gemaakt en kon 
de indruk vestigen dat het in de zomer 
gevoerde beleid door haar heel anders 
zou zijn gevoerd; 

- opvallend was dat 'Financien' o.a. het 
CDA-program afkraakte zodat het wat 
moeilijker werd om het kabinetsbeleid als 
profilerend voor het CDA te verkopen. 
Nochtans zou dat beleid door het CDA 
als inzet voor de kabinetsformatie geko
zen moe ten worden ... ; 

- de eenheid van de CDA-fractie zou bij 
dat alles door een 'vaste hand' tot stand 
worden gebracht, waarbij vergeten werd 
dat niet een machtswoord, maar slechts 
beginselvastheid, overtuigingskracht en 
zelfbeheersing die eenheid bewerken kun-

Bij de vorige verkiezingen is dat uit elkaar 
spelen niet gelukt; het CDA trad als een 
eenheid op. Deze keer lukte het na een 
royale handreiking door een tweetal 
CDA-parlementariers wel. Vee] christen
democraten spraken vervolgens de VVD 
na: 'daar heb je die loyalisten weer'. Het 
partijbestuur heeft hen daar gelukkig niet 
in gevolgd. Daar werden goede woorden 
gesproken over mensen als Hans de Boer 
en Couprie die zonder hun standpunt te 
verhullen, geen voet gaven aan pogingen 
de eenheid van het CDA te verstoren. 
Diverse andere kandidaten die met ons 
veiligheidsbeleid moeite hebben, verweer
den zich prima ten bate van een zo goed 
mogelijk verkiezingsresultaat. Niemand 
spreekt intussen over groepsvorming rond 
verschillen in sociaal-economische inzich
ten. Er zijn tal van redenen waarom dat, 
propaganda-technisch gezien, moeilijker 
is. De verschillende nuanceringen gaan 1\!lnen. 
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Het CDA, een diagnose 
Wat zegt deze campagne-misere ons over 
het CDA? In de eerste plaats dat, zoals 
buitenstaanders al geruime tijd roepen, 
onze programs en andere meer of minder 
officiele documenten heel goed zijn, maar 
dat het beleid een ander beeld oproept, 
d. w.z. dat uitvoerig geformuleerde en 
door de Partijraad aanvaarde afspraken 
over de principiele lijnen en de te con
cretiseren vormen van het beleid, weinig 
bindende kracht hebben voor degenen 
die na ondertekening daarvan als volks
vertegenwoordiger of bewindsman optre
den. Partijleden storen zich aan dat ver
schijnsel wei, maar dan des te sterker 
naarmate overtreders van de regels een 
lagere plaats in de hierarchie innemen. De 
oude christen-democratische leuze 'het 
beginsel onttroont de dorpsdespoten' is 
voor het CDA nog geen werkelijkheid. 
Dat wijst op de aanwezigheid van flinke 
resten van een bot conservatieve levens
houding. Extreme vormen van partijfor
matie rand notabelen in plaats van rond 
beginselen treffen we in de Franse en 
vooral in de Italiaanse politiek aan. Zover 
mag het bij ons niet komen. 

Voorzover CDA-programs nog wei func
tioneren valt op hoezeer er een neiging 
bestaat tot het praktizeren van een grens
moraal: 'Wat kunnen we ons nog net bin
nen het kader van het program permitte
ren'. In plaats van een oprechte naleving 
van het program naar letter en geest 
hangen dezen en genen zoveel mogelijk 
naar links of rechts uit de volle CDA
boot. Soms om beter op de foto te komen, 
dan weer om zogenaamd preventief of bij 
wijze van tegendruk het evenwicht te be
waren. Het links-rechts denken heeft bin
nen het CDA nog teveel prestige. Het zou 
beter zijn als dat denken minachting op
riep en als in plaats daarvan veel meer 
belangstelling ontstond voor het authen
tiek christen-democratische. Wie links
rechts tot relevante dimensie verklaart 
binnen het CDA, richt in onze partij weg-
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wijzers op die wijzen naar andere partijen, 
en wei naar partijen die 'beter links' en 
'beter rechts' zijn dan het CDA. 
Met conservatisme of met nageaapte pro
gressiviteit maken CDA'ers zich aileen 
maar belachelijk, ook al mogen zij zich 
daarbij in schouderklopjes van politiek 
andersgerichten 'verheugen'. Dat geldt 
voor het financieel beleid, het emancipa
tiebeleid, het onderwijsbeleid en ga zo 
maar door. 

CDA als platfonn voor discussie 
Het CDA kan een van die schaarse plat
forms zijn waar mensen op grand van 
eenzelfde inspiratie met elkaar in debat 
kunnen gaan over hun verschillen van in
zicht, om vandaaruit op zoek te gaan naar 
creatieve oplossingen. De timing van die 
discussies moet uiteraard enig blijk van 
politiek inzicht verraden. Dus bij voorkeur 
niet tussen vaststelling van het program 
en de daarop volgende verkiezingsdatum, 
maar wei in al die maanden daarvoor en 
daarna. 
Men moet daar ook niet schrikachtig op 
reageren. Een partij die leeft, bruist van 
het onderlinge debat. Dat gesprek moet in 
openheid van geest worden gevoerd. Wij 
dienen ertegen te waken dat de CDA
fractie verwordt tot een bundel getuige
nispartijtjes waarin niet meer met elkaar 
maar tot elkaar gesproken wordt. Als de 
paging om door wederzijds overtuigen en 
op basis van de grondslag en onze prin
cipiele uitgangspunten samen verder te 
komen niet meer wordt gedaan dan rest 
nog slechts het machts- en meerderheids
denken. Het CDA wordt dan een onher
bergzaam oord. In een christelijke partij 
kan en behoort het anders te gaan. Het 
moet een platform zijn voor zelfkritische 
mensen. 
Hoe nodig zo'n platform is blijkt uit de 
door propaganda beheerste 'veiligheids
discussie'. De kerken in Engeland slagen 
erin om personen met zeer uiteenlopende 
visies met elkaar in contact te brengen en 



CHRISTEN-DEMOCRATIE 
-------- --

wel op zo'n wijze dat door onderling ge
sprek en na wederzijdse correcties een ge
zamenlijke publikatie tot stand kan ko
men 1 . De Nederlandse kerken kunnen ah 
gespreksforum voorlopig wel afgeschre
ven worden. Die openheid en dat respect 
voor elkaar is op kerkelijk vlak sterk afge
nomen. De discussie wordt vergiftigd door 
ideologisch bepaalde verwringing van 
feiten en door het op bedrieglijke wijze 
aanvoeren van wetenschappelijke theo
rieen ter verhoging van de status van het 
streven naar eenzijdige kernontwapening 
in Nederland.2 Aan andere zijde is er on
voldoende openheid over de ware (poli
tiek-psychologische) functie van het 
NA VO-dubbelbesluit en over de verschil
lende wijzen waarop aan de bedoeling van 
dat besluit tegemoet kan worden geko
men. Ook in het CDA-standpunt schijnt 
een soort verkramping te zijn opgetreden. 
Binnen onze partij hebben echter de 
meeste vertegenwoordigers van de ver
schillende standpunten nog voldoende 
krediet bij elkaar om samen in gesprek te 
zijn en verder te komen. Misschien is dat 
een van de gewichtigste voordelen die het 
CDA in de komende jaren boven andere 
platforms heeft. Onze partij bevat nog vol
doende bruggen bouwers om de beraads
functie die het IKV v66r 1977 had (v66r 
het een actiegroep werd) over te nemen. 
Het past ons om op die mogelijkheden 
zuinig te zijn en niet tot groepsvorming 
binnen de partij over te gaan. Het atoom
pacifisme is in het CDA trouwens geen 
gei:soleerd verschijnsel. Een recente en
quete in het weekblad 'De Tijd' s wijst 
erop dat 30 % van de CDA-kiezers beho
ren tot hen die onvoorwaardelijk tegen 
plaatsing van de lange-afstandsraketten in 
Nederland zijn. Het is uiteraard van groot 
belang dat het CDA met mensen van deze 
mening contact onderhoudt. Dat zal o.a. 
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bevorderd worden door een meer repre
sentatieve samenstelling van de bestuur
lijke organen. 
Voor veel kiezers zal het een verademing 
zijn als het CDA inderdaad steeds meer 
zich tot dat kader ontwikkelt waarin nog 
op evenwichtige en eerlijke wijze over 
vredes- en veiligheidsvraagstukken ge
sproken kan worden. 

De liberale 'uitdaging' 
Merkwaardigerwijze hebben wij geduren
de de laatste decennia niet onderkend dat 
de partij die zich het meest ten koste van 
het CDA verrijkte onze grootste 'uitda
ging' was. Waaraan is te wijten dat de 
grens tussen VVD en CDA zo gemakke
lijk overschreden wordt? Aan het begin 
van dit artikel is een typering van het 
liberale denken van de VVD gegeven. 
Daarin valt op hoezeer dat aansluit bij 
zeer menselijke neigingen die wij bij ons
zelf ontwaren. De liberale levenshouding 
sluit aan bij de geest van de hedendaagse 
politiek, die een lange periode van ver
zakelijking achter zich heeft. Dat wil zeg
gen van afnemende levensbeschouwelijke 
diepgang. Die verzakelijking was een van 
de idolen van de linkse doorbraak en was 
nodig om de bindingen aan diepe reli
gieuze motieven, van waaruit in de regel 
voor partijen op christelijke grondslag 
gekozen werd, als niet of minder relevant 
te verklaren. De christen-democratie heeft 
dat innerlijk niet onberoerd gelaten. Sinds 
het begin van de jaren '60 is in de chris
ten-democratische partijen geen belang
stelling voor de eigen maatschappijvisie 
geweest en is er ook nauwelijks structureel 
aan gewerkt. Er restte nog een vaag chris
telijk ethos, soms met emotionaliteit op
gepept. Wat betreft de koers werd geko
zen tussen oppervlakkig conservatisme en 
dito trendgevoeligheid. Van dat Iaatste 

1 Ethics and Nuclear Deterrence, Geoffrey Goodwin edition; Croom Helm London & 
Canberra, 1982, Council on Christian Approaches to Defense and Disarmament. 
2 Zie de analyse van de Pax Christi-brochure in Christen Democratische Verkenningen 2/82 
pag. 87 e.v. 
3 Weekblad De Tijd 10 september 1982. 
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bestaan twee uitingsvormen, namelijk de 
populistische en de 'profetische', welke 
beide de sociale druk weerspiegelen waar
onder mensen in uiteenlopende milieus 
staan. Oppervlakkig conservatisme en po
pulisme zijn kenmerken van de VVD. De 
aanwezigheid van deze tendenzen in het 
CDA betekent evenveel glijbanen naar 
de VVD toe. Dat geldt voor de kiezers 
zelf en voor het aangaan van coalities. 
'Gun Van Agt het kabinet dat hij wenst, 
stem VVD', dat is een voor de VVD 
bruikbaar verkiezingsthema geweest. 
De principiele verschillen tussen de wijzen 
waarop sleutelbegrippen als solidariteit, 
gespreide verantwoordelijkheid, gerechtig
heid, vrijheid, e.d. in CDA en VVD func
tioneren staan trouwens vele CDA-sympa
thisanten niet helder voor de geest. Van
daar bij menigeen de verbazing over het 
feit dat het kabinet Van Agt/Wiegel ten 
aanzien van de reconstructie van de rol 
van het particulier initiatief maar moei
zaam tot besluitvorming kon komen. 
Nude VVD zo sterk is geworden zal de 
volgzaamheid ten opzichte van het CDA 
waarschijnlijk verminderen. Politieke wen
sen die met het liberale mensbeeld samen
hangen zuilen weilicht met meer kracht 
naar voren worden gebracht. De keuze 
van de nieuwe fractieleider wijst ook op 
een verharding tegenover de christen
democratie. Regeren met de VVD zal een 
sociaal-gericht CDA steeds moeilijker 
vaiien; hoewel, in de komende zittings
periode kan het voor de VVD nog voor
delig zijn om de oude volgzame lijn te 
handhaven in afwachting van het moment 
dat het CDA in grootte voorbij wordt ge
streefd. Daarvoor is nog slechts de ver
schuiving van een vijftal zetels nodig. 

Een therapie voor bet CDA 
Er zijn mensen die menen dat de verlie
zen naar rechts kunnen worden ingedamd 
door het CDA naar rechts te Iaten op-
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schuiven. Dus 'minder nadruk op de C en 
de Ioyalisten de poort uit'. In feite komt 
dat neer op de stelling dat, naarmate wij 
duidelijker maken dat het voor het te voe
ren beleid niet vee! uitmaakt of de kiezers 
op de VVD dan wei op het CDA stem
men de trouwe kiezers behouden kun
nen worden en de nieuwe en zwevende 
stemmers zullen worden aangetrokken. 
Door de zinvolheid van het bestaan van 
een aparte christen-democratische partij 
te verminderen zou het CDA electorale 
winst kunnen boeken. Hoewel deze rede
nering strijdig is met het gezonde mensen
verstand wordt zij nochtans door menig
een aangehangen. Daartegenover wil ik 
pleiten voor de lood-om-oud-ijzer-theorie. 
En dan niet als slogan, maar als goed ge
fundeerde positiekeuze. Daarvoor is nodig 
dat het CDA weer aan de slag gaat met 
het analyseren en uitbouwen van het 
christelijk-sociale denken, dat ons in een 
langdurig leerproces door vallen en op
staan vanuit de katholieke en reformato
rische tradities is overgeleverd. Wij moe
ten doorgaan met de formulering van onze 
visie op de maatschappij, zoals die in de 
toekomst door ons beleid naderbij ge
bracht moet worden. Goede aanzetten 
daarvoor zijn te vinden in de CDA-bundel 
'De komende tien jaar' 4. 

Op grond van analyse van sociale en poli
tieke processen en in confrontatie met 
onze uitgangspunten hebben wij het model 
voor een verantwoordelijke samenleving 
naar voren gebracht. Wij hebben daarmee 
instrumenten in handen die werkelijk 
effectief zijn bij het benaderen van de 
grote problemen waarvoor Nederland en 
de westerse samenleving staan. Daarover 
mag in brede kringen van het CDA geen 
onzekerheid meer bestaan. Wij moeten 
een bevolking die beu is van oppervlak
kige beloften en korte-termijnbeleid trek
ken door een beleid met diepgang. Niet 
zozeer om zelf groot te worden, hoewel 

4 De komende lien jaar; christen-democratische visies op de problematiek van de tachtiger 
jaren, juli 1982, uitgave van het CDA. 
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dat een uitstekende zaak zou zijn, maar 
omdat dat beleid met die diepgang brood
nodig is voor de toekomst van de samen
leving. 
Daarnaast is een goede en voor de brede 
schare toegankelijke analyse nodig van 
het al te gemakkelijke en in letterlijke zin 
Godloze beginselprogram van de VVD. 
De linkse polarisatie maakt de grenzen 
naar die zijde al duidelijk genoeg. De 
kloof met de VVD moet door onszelf 
worden onthuld. Dat vereist ook een 
analyse van het denken in eigen kring en 
een uitroeien van denkbeelden die vreemd 
zijn aan grondslag en uitgangspunten van 
het CDA. 
Dat zal het CDA maken tot een potentiele 
coalitiepartner in uiteenlopende kabinet
ten, maar dan wei een met wie voor zowel 
VVD als PvdA en D'66 harde geschilpun-
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ten bestaan; een partner waarmee coali
tievorming voor geen van de concurrenten 
zo gemakkelijk denkbaar is. 

De laatste verkiezingsuitslagen geven te 
denken. Het CDA zal daar zijn lessen uit 
moeten trekken. Wij kunnen er ons door 
het kiezen van zondebokken niet vanaf 
maken. De fouten die er gemaakt zijn ont
hullen het geestelijk klimaat van het CDA, 
waar wij allen dee! aan hebben. Ons past 
hier de oude leuze van de tegenspeler van 
Abraham Kuyper, dr. Hoedemaker: 'Sa
men zijn wij ziek geworden, samen moeten 
wij ook weer gezond worden'. 
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VOLKSHUISVESTING 

door Leo de Jonge/Mar Dorst/Ton Remmers 

Leo de lange, geboren 1919, gehuwd, 5 kinderen, 
was 7 jaar inwonend. Timmerde en tekende overdag 
en volgde 's avonds de H.T.S. 
Studeerde in 1948 af aan de Academic van Bouwkunst 
en werd daar in 1950 docent in het architectonisch 
ontwerpen. * 

'Ons dak boven ons hoofd' 

'Wij hebben het gevoel dat de noodzakelijke 'ombuigingen' van nii, teveel reacties 
zijn op een beleid dat in de periode van geloof in onbeperkte groei werd geformu
leerd. En dat die 'ombuigingen' om pragmatische redenen teveel gericht worden op 
die posten waar ombuigingen om technische redenen mogelijk zijn en waar bet 
effect op korte termijn zichtbaar wordt. 
Kunt u vanuit uw christen-democratische overtuiging een nieuw perspectief formu
leren voor de volkshuisvesting?' 
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Dat is - in onze bewoordingen - de vraag 
die de redactie aan ons voorlegde. 
Een principiele vraag op een bijzonder ge
compliceerd terrein ligt daarmee v66r 
ons en - hoewel architecten veelal arro
gant zijn - hebben wij niet de pretentie 
het verlossende woord te kunnen spreken. 
Wij kunnen de vraag aileen trachten te 
beantwoorden als mens - als christen -
en als mensen die in dit veld werken als 
architecten, dat is archi-tekten. Uit het 
grieks: archos, de oudste van de tektones, 
de timmerlieden. 

volgd door een bezoek aan ons bureau, 
spraken zij hun be- en verwondering uit 
over de gigantische prestatie van onze na
oorlogse woningproduktie. 

Het probleem: Waar staan we no 
Bij een recent bezoek van Duitse hoog
leraren en studenten aan ons land, ge-

Be-wondering voor de omvang daarvan; 
in aantallen 'de tweede' in de wereld, in 
ruimte per waning 'de eerste'. 
Ver-wondering over de enorme aantallen 
'lage huizen in het groen' en de relatief 
lage buren. 
En hieruit rees de vraag: hoe kunnen 
jullie dat allemaal financieren? 
Nu, dat kan dan ook niet meer, was ons 
antwoord. En eigenlijk k6n dat ook niet: 
de uitgaven hiervoor groeiden sneller dan 
onze nationale economie en in feite trok
ke we een wissel op de toekomst die we 

* De heer DeJonge is tesamen met beide andere schrijvers Dorst en Remmers lid van de 
directie van architectenbureau Leo de Jonge. Dit bureau kent een bijzondere vorm van mede
zeggenschap: aile medewerkers die ]anger dan twee jaar in dienst zijn worden mede-eigenaar. 
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zagen als een toekomst van accellererende 
groei. 
Volgens berekeningen van drs. A. D. Buur 
van het E.I.B., Economisch Instituut voor 
de Bouwnijverheid, zal doortrekken van 
het programma van '82 naar latere jaren 
een extra subsidielast met zich mee
brengen van ca. 20 miljoen gulden in '83, 
oplopend tot ca. 670 miljoen in 1986. 
Zonder nog rekening te houden met de 
consequenties voor de kapitaalmarkt, de 
aanpassing aan het inmiddels sterk geste
gen rente-niveau en de te verwachten 
toename van de individuele huursubsidies. 
Het beeld van de klimmende lasten van 
'71 tot '82 is duidelijk leesbaar in het 
staatje op pag. 471. 

En uit de cijfers blijkt - volgens drs. 
Buur - dat voor nieuwe woningen de be
woner nog slechts de helft of minder van 
de kostprijs betaalt. Nog afgezien van de 
huursubsidie die, in een aantal gevallen, 
de huur die de bewoner betaalt, terug 
brengt tot niet meer dan een kwart van de 
kostprijs. En bij de koopwoningen is het 
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minimale marginale tarief 40 % . 
We staan voor gigantische, snel toene
mende tekorten, waar de nieuwe generatie 
woningzoekenden het slachtoffer van zal 
worden. 
Inderdaad, de zaak is vastgelopen, en 
scheef-gegroeid. En dat scheefgroeien 
proberen we nu te 'herstellen' door het 
acuut bijsnoeien van delen zonder duide
lijke visie op het geheel. 
In ons vak noemen we dat 'steeds ver
bouwen' maar er is een moment waarop 
verbouwen niet helpt maar 'nieuw bou
wen', fundamenteel, noodzakelijk is. Een 
nieuwe visie, een perspectief in moeilijke 
tijden. 

Wat zijn de oorzaken en welke gevolgen 
hadden ze? 
Het volgende overzicht - dat ontleend is 
aan gegevens van ir. A. T. Brand van de 
Provinciale Planologische Dienst in 
Noord-Holland- geeft reeds in een spre
kende 'dwarsdoorsnee' een beeld van de 
problemen. 
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~ De directe uitgaven voor 'huur' door de overheid, miljoen guld. 1971-1982 > 
::l ---·-----~-- -------
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1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 ;:r: 
m 
< -- --

m 
----- ---~ -------

i" 
1. Objectsubsidies ;>:: 

m z huurwoningen 340 440 580 780 960 1.230 1.500 1.620 1.560 1.720 z z 
0 2. Liquiditeits-m z - tekorten - - - - - - - 98 187 235 -2 
00 
N 

3. Subjectsubsidies 20 30 80 100 230 530 630 790 880 965 

4. Bijdragen eigen 
woningbezit 90 141 170 200 230 310 370 410 440 490 

---- ------

5. Totaal 450 611 830 1.080 1.420 2.070 2.500 2.918 3.107 3.410 

6. 5 in % van de 
rijksuitgaven 1,3 1,6 1,8 2,1 2,2 2,7 3,0 3,0 3,0 3,1 

Bron: Nationale rekeningen 1980, CBS, 's-Gravenhage 1981. 
De Nederlandse economie in 1985, CPB, 's-Gravenhage 1981. 
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Wat zijn de oorzaken en welke gevolgen 
hadden ze?, was de vraag die gesteld werd. 
Daarom schetsen wij hier kart het beeld 
van de woningbouw in ons land na de 
Tweede Wereldoorlog. 
Vanuit ontreddering en tekorten aan vak
lui, materiaal en geld ontstaat een moei
zame en aarzelende start, deels ambach
telijk, deels met veelal uit het buitenland 
gei:mporteerde systemen. 
Dan komt- in de jaren '60- de 'Boogaers
periode'. Met systematisering van de 
bouwtechniek- met tunnelkisten, kranen 
en montagetechnieken - komt een enorme 
versnelling van de woningproduktie tot 
stand. 'Hoog is mooi en veel is lekker' 
werd - vrij naar Bommel - het devies. 
We stapelden de wooncellen in lange rijen 
tot gigantische blokken en schiepen een 
technocratische wereld, waarin de mens 
verloren ging. 
Daarnaast breidden we in bouwstromen 
onze steden en dorpen schier eindeloos in 
de groene ruimte uit. Met te eenzijdige 
aandacht voor het wonen van 'standaard
gezinnen' van vijf personen in grate kwan
titeiten. Tot Schut aandacht vroeg voor 
de kwaliteit van het wonen en de woon
omgeving en een programma lanceerde 
om de uniformiteit te doorbreken. 
Maar intussen, in schrille tegenstelling 
daarmee, verkommerden de steden steeds 
verder en het was Schaeffer die de aan
dacht daarvoor en voor de zorg van de 
daarin opeengepakte bewoners vroeg en 
de rehabilitatie van de stad began. 
Tegelijkertijd brak de 'nieuwe truttigheid' 
los als reactie op de gerij-de uniformiteit 
van de Boogaersperiode. In de strijd tegen 
de 'ontmenselijking' leefden architecten, 
stedebouwers, autoriteiten en bewoners 
zich uit in semi-individualisering van het 
wonen met hoekjes, dakjes, sprongen. 
Het 'brei-werk' in de uit-brei-ding. 
In diezelfde periode kondigde Van Dam 
het woonrecht van de 18-jarigen af. Voor 
deze vergeten groep terecht. Maar zonder 
daarbij reeel te stellen dat die belofte 
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De heer M. L. Dorst, geboren 1926, ge
huwd, 3 kinderen, was 4 jaar inwonend. 
Opleiding avond-H. T.S., terwijl hij over
dag als timmerman en uitvoerder werk
zaam was. Diploma in 1952 waarna hij de 
architectenopleiding aan de Academie van 
Bouwkunst volgde en afstudeerde in 1957. 

aileen in leeftijdsfasen - met voorrang 
voor de oudere alleenstaande - te reali
seren was, waardoor gedesillusioneerden 
op basis van het 'woonrecht voor allen ' 
tot kraken overgingen. 
Wanneer wij nu deze elkaar opvolgende 
en gedeeltelijk elkaar overlappende beet
den analyseren dan zien we dat ze steeds 
gekenmerkt worden door eenzijdigheid 
en schoksgewijs ingrijpen: 
- na de start de aandacht voor het 
standaard gezin en de kwantiteit 
- dan de kwaliteit van waning en woon
omgeving 
- dan de vergeten groepen in de steden 
en de huishoudens voor een en twee per
scnen 
- en nu de rehabilitatie van de stad. 
Geen integrate visie, maar een schoksge
wijze wisseling van thema, van aandachts
veld. 

En onder dit beeld ligt het 'plaatje' van 
het geld, van de financien. Want ook de 
geldstroom veranderde schoksgewijs van 
richting. Dit werd mede veroorzaakt door 
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de regelmechanismen van voorschriften 
en subsidie-stelsels. 
Om mensen te helpen zijn subsidies nodig. 
En om die subsidies te regelen zijn voor
schriften en wetten nodig. De Chinezen 
zeiden het reeds: 'eerst maken de mensen 
de wetten, daarna maken de wetten de 
mensen'. 

Maar Voorschriften werden per categorie 
gemaakt: voor gezinnen, voor bejaarden, 
voor huishoudens van een of twee per
sonen. In plaats van voorschriften voor 
aile Nederlanders en integrale subsidie
stelsels voor aJie Nederlanders. 
Door dit delen in categorieen trad de 
'ontmenging in categorieen' op. De gezin
nen bij elkaar, de bejaarden bij elkaar en 
de huishoudens van een en twee personen 
in groepjes en op de hoeken bij elkaar. 
Bovendien: huurwoningen apart, koop
woningen apart en de vrije sector in de 
gouden randen. Geen integrale wereld, 
maar een gedeelde wereld. 
Wat vooral voor de bejaarden pijnlijk 
was: in plaats van het kleine bejaarden
huis in de buurt waarin zij woonden te
midden van familie en vrienden werden 
ze 'gedeporteerd' naar 'centra' in de peri
ferie van de stad. Veelal gebouwd zonder 
'dienstencentrum', dat voor hen en voor 
de zelfstandig wonende bejaarden zorgde, 
en zo lang mogelijk zelfstandig wonen van 
bejaarden in eigen buurt onmogelijk 
maakte. 

Naast deze 'ontmenging in categorieen' 
is ook sprake van 'ontmenging per regio'. 
Allereerst doordat lange jaren geen reke
ning gehouden werd met het verschil van 
bouwrijp maken en bouwkosten tussen 
'randstad' en 'buitenprovincies' waardoor 
wonen in de 'buitenprovincies' - naast de 
andere voordelen - goedkoper was dan in 
de Randstad. Ook doordat de 'rijken' 
door de relatief gunstige regeling voor 
koopwoningen uittrokken naar de foren
scndorpen, een residu van 'kansarmen' 
achterlatend in de steden. 
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'Ontmenging per regio' ook door de 
aparte regelingen voor de stadsvernieu
wing. 'Bouwen voor de buurt' en 'verge
lijkingshuren' zijn een goede zaak voor 
deze - meer dan andere - in de knel ge
raakte groep. Maar dit 'medicijn' heeft 
twee bedenkelijke 'bij-werkingen'. We 
kennen het grate, veelal uit het buitenland 
afkomstige gezin, waarvoor in het kader 
van 'bouwen voor de buurt' en 'vergelij
kingshuren' een huis met vijf kamers 
wordt gerealiseerd in het stadsvernieu
wingsgebied. Maar de keuze van een be
knoptere woning in dorp of stadsrand 
- meer overeenkomstig het wonen in het 
dorp van hun land van herkomst - kan 
niet gemaakt worden, omdat door de 
andere subsidieregeling dit huis duurder 
IS. 

Het 'bouwen voor de buurt' betekent ook 
dat de mensen die in de ring rond de bin
nenstad zijn terechtgekomen - niet uit 
keuze maar uit bittere economische nood
zaak- daar blijven. En zo wordt de 'ont
menging in sociale categorieen' in steen 
bevroren. 
Naast die gedeelde wereld van 'ont
menging in categorieen en ontmenging per 
regio' die het beeld van veelal schrijnende 
ongelijkheid toont, moet nog een ander 
beeld van schrijnende ongelijkheid ge
noemd worden: 

Doordat wij komen voor 'objectsubsidies' 
maar daarbij geen regeling troffen voor 
Of verplichte verhuizing binnen een jaar 
of adequate verhoging van de huur als het 
inkomen steeg, worden de goedkope en 
ruime huizen, gebouwd in de eerste twin
tig na-oorlogse jaren, bewoond door de 
relatief rijke oudere generatie en de jonge 
generatie die nu 'een dak boven m'n 
hoofd' zoekt, kan aileen 'krap' en 'duur' 
wonen. 
Z6 is veel van de grote geldstroom na de 
oorlog terechtgekomen bij mensen met 
een redelijke welvaart. In schrijnende 
tegenstelling met de binnenstadsbewoners 
en de nieuwe generatie. 
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Dit beeld van schrijnende ongelijkheid daar-voor gevraagde huur ging verloren. E 

willen we fnvullen en aanvullen met een Nog veelal verergerd door verschuiving s 
viertal 'plaatjes uit de praktijk': in grondkosten en de verschuiving in a 

- Een: een blokje woningwetwoningen, bouwkosten bij 'package-deal' voor pro- g 

gebouwd in de jaren '60. Bewoond door jecten met meerdere categorieen. 'c 

ambtenaren, onderwijzers, middenstan- Ten derde: de bedragen die nodig zijn n 

ders, doordat in die jaren en niet gelet voor de huisvesting van de nieuwe gene- 0 

werd op inkomen en vermogen en doordat ratie leggen een zodanige last op de ge- E 

'relaties' de wachtlijst - gebaseerd op meenschap dat dit ook niet meer verant- v 

urgentie en wachttijd - doorkruisten. woord lijkt tegenover andere taken en v 

- Twee: een nieuwe vierkamerwoning in zorgen van die gemeenschap. We denken V· 

een dorp in 1975. Sleuteluitreiking aan dan bijvoorbeeld aan het gezin waarvan n 

een zojuist getrouwd paartje. Fijn voor de verlamde moeder in een verpleeghuis E 

hen, maar in tegenstelling tot degenen die voor chronisch zieken wordt opgenomen 
de steden bevolken. en vader en kinderen achterblijven in het 0 

- Drie: een jong getrouwd echtpaar - huis op 20 km. afstand. t( 
beiden met goede baan - betrekken een Een somber beeld van ongelijkheid en 
nieuwe premie-koopwoning in een dorp in ontmenging naast bewondering voor de S( 

1978. Direct na incassering van de premie - aan het buitenland gemeten - giganti-
wordt het hele huis verbouwd voor een sche prestatie. En heel erg schrijnend als V• 

veelvoud van die door de gemeenschap ter we onze blik richten op de huisvesting van eJ 
beschikking gestelde premie. 'de derde wereld'! B 
- Vier: een in juni '82 opgeleverde wo- \\ 

ningwetwoning. Voor het huis de nieuwe Is er een nieuwe weg? k 
auto, achter een caravan en een motor- Want ... kritiek geven is makkelijk. Moei- v 
boot op trekker. lijker en belangrijker is de vraag: Hoe fc 
Wij constateerden het al: Grote delen van vinden we de juiste weg in dit bijna on-
de omvangrijke stroom aan gemeenschaps- ontwarbare, gecompliceerde veld? I 
geld zijn niet terecht gekomen bij degenen Wij zijn geen politici, geen geschoolde 

1 
die dat in de eerste plaats nodig hadden. economen. We kunnen die vraag aileen 
Schrijnende tegenstelling met de in de beantwoorden - we schreven het in de 

g. 

stad opeengehoopten. aanhef - vanuit onze geloofsovertuiging 
IT 

Maar die grate geldstroom had nog drie en vanuit ons vak. 
t( 

andere effecten. Daartoe willen we eerst proberen vanuit 
d 

Wij hebben allereerst de woningnood na die geloofsovertuiging uitgangspunten te 
It: 

de oorlog in feite niet als 'Volksvijand formuleren, om vervolgens uit die uit-
b 

no. 1' gezien. We hebben de huren kunst- gangspunten doelstellingen af te leiden. 
'[ 

matig laag gehouden om de loonkosten Daarna willen wij trachten de bouwstenen 1 

te drukken en zo te kunnen exporteren. - de middelen - te zoeken voor het be- e1 

Dit heeft economische bloei en groei ver- reiken van die doelstellingen. IT 

oorzaakt. Maar ook veroorzaakte het dat Allereerst de uitgangspunten. d 

eventuele ruimte in het gezinsbudget naar Twee - met elkaar samenhangende - ge- g< 

andere zaken ging: de auto, de TV, de dachten kwamen in onze gesprekken naar p 

caravan. voren. We vatten ze samen in het beeld: n 

Ten tweede veroorzaakte dit dat de wer- 'de Schepping en de Mens'. n 

kelijke kosten voor het wonen niet zicht- De Schepping, die door de Schepper als n· 

baar werden voor de bewoners. Het ver- een harmonisch GEHEEL geschapen is. IT 

band tussen de reele woonkosten en de 'En God zag alles wat Hij gemaakt had. aJ 
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En zie ... het was zeer goed.' En in die 
Schepping mogen wij spelen voor Zijn 
aangezicht. Gave en 6pgave. Gave en op
gave aan en voor alle mensen. Dat is 
'omzien naar elkaar', solidariteit en ge
rechtigheid, opheffen van ongelijkheid en 
ontmenging, herstel van het GEHEEL. 
En ook: vrijheid door Bevrijding. Het 
vrijmaken, ruimte scheppend voor creati
viteit, voor persoonlijke keuze en initiatief 
voor onze naaste. Elkaar de ruimte geven, 
niet elkaar de maat nemen. 
En daaruit volgen, denken wij, de doelen: 
- Herstel van het geheel; opheffen van 
ontmenging en ongelijkheid door een in
tegraal en consistent beleid. 
- Gelijke mogelijkheden voor alle men
sen; gerechtigheid zoeken en solidair zijn. 

- Ruimte scheppend voor elkaar; vrijheid 
voor ontplooiing, voor persoonlijke keuze 
en creativiteit, herscheppend bezig zijn. 
Bezien we vanuit die doelen de middelen: 
welke bouwstenen zouden wij dan aan 
kunnen dragen voor een nieuw beleid? 
We trachten ze zo concreet mogelijk te 
formuleren en in chronologische volgorde: 

I. Onderzoek 

1.1. In een op te stellen 'nationaal pro
gramma voor onderzoek en ontwikkeling' 
moeten bedrijfsleven, overheid, universi
teiten en gebruikers samenwerken. Wij 
denken dat het samenspel tussen bedrijfs
leven, universiteit en overheid in de tuin
bouw een inspirerend voorbeeld voor de 
'bouwenden' kan zijn. 

1.2. De onderzoek-doelen zouden door 
een onafhankelijke nationale commissie 
moeten worden bepaald. Zij moeten dui
delijk omschreven onderzoek-opdrachten 
geven in geld en in tijd gebonden. Ze 
periodiek controleren en vooral coordine
ren. Nu kenmerken vee! rapportages zich 
naar ons gevoel door kostbaarheid, on
nodige omvangrijkheid, uitvoerigheid en 
moeilijk woordgebruik en overlappen ze 
andere onderzoeken. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 10/82 

475 

Jr. T. Th. J. Remmers, geboren 1940, ge
huwd, 3 kinderen. 
Opleiding tot architect aan de Technische 
Hogeschool te Delft en in de praktijk. 
Hij is bestuurslid van de Stichting Archi
tecten Onderzoek W onen en W oonom
geving ST A WON. 

1.3. Bij onderzoek en ontwikkeling die
nen vooral de mensen uit de praktijk van 
bouwen en wonen te worden betrokken. 
Want nu wordt dikwijls door theoretische 
deskundigen onderzoek gedaan naar dat 
wat in de praktijk allang bekend is. En 
meer samenspel tussen theorie en praktijk 
zal vruchtbaar zijn. 
1.4. Voor onderzoek en ontwikkeling in 
het veld van wonen en bouwen moet het 
aantal instanties en instituten dat zich nu 
daarmee bezighoudt ingrijpend worden 
gesaneerd. Wij hebben de indruk dat 
bijna elke instantie zich tot eigen onder
zoek geroepen voelt. 

1.5. Onderzoek en ontwikkeling voor en 
met 'de derde wereld' is een taak die we 
te veel hebben laten liggen. Dan denken 
we aan de stalen brug over de Suriname
rivier, spannend tussen dichtbeboste 
oevers, gemaakt en gemonteerd in Neder
land. In plaats van met onze kennis van 
mechanica met materiaal en mensen uit 
het land zelf samen een houten brug te 
bouwen. 
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2. Het proces 
2.1. Vereenvoudiging en 'stroomlijnen' 
van procedures is noodzakelijk. Nu 'lijden' 
we onder een veelvoud van 'leiden'. Veel 
tijd, geld en energie gaat daar in verloren. 
We zijn vergeten dat de produktie het 
geld moet opbrengen. Aldie commissies 
en colleges lijken wel eens op het verhaal 
van 'two elephants making love: It all 
happens on a very high level, there is a 
lot of trumpetting, but you have to wait 
l 1/2 year before you see the results'. 
2.2. Besluiten over het 'hoe en wat', 
moeten in de regio genomen worden door 
de bewoners, deskundigen en autoriteiten 
ter plekke, uiteraard in het raam van de 
nationaal bepaalde doelen. Nu worden 
gedetailleerde beslissingen te vee! geno
men vanachter de 'schrijftafels in Den 
Haag' en er zijn teveel niveaus waarop 
beslissingen vallen. Wij denken dat de 
mensen in de regio meer inzicht hebben In 
en kennis van, wat er moet gebeuren. 

3. Ruimtelijke ordening 
3.1. Er zullen duidelijke prioriteiten 
moeten worden gesteld en consistent uit
gevoerd. Uitgaande van de twee principes: 
aandacht waar de nood het hoogst is en 
behoud van de groene ruimte zijn dat o.i.: 

de stadsvernieuwing 

de groeisteden 

de uitbreiding en 

de dorpen. 

3.2. Richtlijnen voor de ruimtelijke orde
ning zouden opgesteld moeten worden in 
samenwerking tussen 'spelregels' en 'spe
lere', de 'werkers in het veld'. 
3.3. Zij moeten gebaseerd zijn op een 
kosten-waarden-analyse, met de waarden 
en kosten in onderlinge samenhang. 
3.4. In de richtlijnen moet het 'energie
aspect' worden betrokken, maar dan wel 
op basis van een kosten-waarden-analyse. 
Nu ontbreekt veelal de economische toet
sing, ook in relatie tot waarde en kosten 
van andere voorzieningen. 
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3.5. In die voorschriften moeten de aspec
ten van 'geluidshinder' worden betrokken, 
maar ook deze op basis van een kosten
waarden-analyse. Nu worden 'geluids
wallen' rond wijken opgeworpen die de 
woonwijken van elkaar en van het cen
trum scheiden. Waardoor de 'stad' dreigt 
te ontaarden in aparte door dijken om
geven 'polders', gevuld met woningen die 
met elkaar geen communicatie hebben. 
Daartegenover wordt niet gedacht aan de 
bromfiets over de achterpaden, en de 
tram- of bushalte voor de deur! 
3.6. De voorschriften van Openbare 
Nutsbedrijven moeten uitgaan van het be
lang van de gebruikers, economisch ver
antwoord en voor het hele land gelijk zijn. 
Door de autonome opstelling van die be
drijven krijgen wij het gevoel: 'wij zijn er 
voor hen, niet zij voor ons'. De afweging 
met andere delen in het pakket ontbreekt 
en de voorschriften zijn verschillend per 
toeleveringsgebied. 

Als de leidingen niet gespreid in het trot
toir worden gelegd ten gerieve van bereik
baarheid door nutsbedrijven waardoor de 
plaatsing van bomen onmogelijk wordt, 
maar gebundeld, zou er weer ruimte ko
men voor bomen in onze straten. Die zo 
belangrijk zijn voor het 'ommetje' in het 
bijzonder van de moeder met kind en de 
ouderen onder ons. 
3.7. Zowel in verband met het ruimtege
bruik in dit land als met de kosten zullen 
we naar een 'dichtere pakking' moeten. 
Daarbij zal in stedelijke gebieden gedacht 
moeten worden aan bouwen in hogere 
concentratie en voor de uitbreidingen aan 
dichtere verkaveling van huizen met een 
'stoep' aan de woonstraat, aan een een
voudiger bestrating in plaats van opge
tutte woonerven. En aan de hoofdstraten 
eenvoudige vormen van gestapelde bouw. 
3.8. De verschillende categorieen bewo
ners moeten meer 'gemengd' worden. Nu 
veelal de woningwetwoningen apart, de 
koopwoningen apart, de vrije-sector-wo
ningen aan de 'gouden randen' en de be-
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jaardenwoningen gestapeld in de periferie. 
3.9. Bij de verdeling van groen moet meer 
aandacht en plek komen voor te voet be
reikbare pleintjes en met bomen beplante 
straten en lanen ten koste van de parken 
aan de rand van de stad, die aileen met 
fiets, auto, bus of tram te bereiken zijn. 
3.1 0. Het huis moet prioriteit krijgen 
boven de auto. De verkeersvoorzieningen 
met parkeerplaatsen zijn, vergeleken met 
de woningen, nu veelal ruim voorzien met 
het oog op de verre toekomst. Voor par
keerplaatsen zal o.i. iedereen moeten be
talen, niet aileen binnenstadsbewoners 
voor hun parkeergarage. 
3.11. Voor het antwerp moet gedacht 
worden aan 'de weg der eenvoudige mid
delen' die we vroeger hanteerden in plaats 
van kostbare hoekoplossingen en spron
gen. 

4. Grondkosten 
4.1. Er moeten meerjarige verwervings
plannen per regio komen. De verwer
vingsplannen van stad en dorp zijn nu in 
de regio onvoldoende gesynchroniseerd 
en de kosten daarvan voor stad en dorp 
ongelijk. Speculatie in grond zou uitgeslo
ten moeten worden en de politici zouden 
niet een jaren durend gevecht over de 
wijze waar6p moeten leveren. Daarbij 
doe! en middel verwisselend! 
4.2. Prijsstelling voor de categorieen wo
ningwetwoningen, premie- en vrije-sector
woningen moet reeel zijn. 
4.3. Het bedrijfsleven moet voor het 
bouwrijp maken - inclusief het leidingnet 
van de nutsbedrijven en de aansluiting 
voor de woningen - een gesynchroniseer
de planning en offerte kunnen maken, 
zodat in concurentie met elkaar en het 
nutsbedrijf de laagste prijs tot stand komt. 
Nu zijn dit deels ambtelijke bezigheden. 

5. Voorschriften voor woningbouw 
5.1. Voorschriften voor woningbouw 
moeten een basis-regeling voor aile 'cate
gorieen' omvatten. 
5.2. Die 'basis-regeling' moet gebaseerd 
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zijn op het principe 'minimum spelregels 
voor maximum vr(jheid'. Het is nu een 
onontwarbare kluwen van tot het uiterste 
geperfectioneerde voorschriften. Ze zou
den aileen het minimum aan technische 
eisen, brandveiligheid en sanitaire voor
zieningen moeten bevatten, vastgelegd in 
een landelijke bouwverordening en nor
maal-bladen. Want het menselijk Ieven 
laat zich niet vangen in 'rechthoeken' met 
tussenliggende 'loopstroken'. Menselijke 
activiteiten vormen zich in cirkels en 
ovalen, elkaar rakend of overlappend. 
En ... morgen woont u anders dan van
daag. En op het land wil je 'achter' bin
nenkomen. En sommige mensen willen 
wonen in een 'los hoes': de woonruimte 
met de kamers eromheen. En vinden het 
aantal toiletpotten niet het belangrijkste 
criterium voor levensgeluk in hun huis. 
5.3. Die basis-regeling moet vrijheid van 
keuze en zelf doen mogelijk maken. Nu 
zijn ze op paternalisme gebaseerd en ze 
gaan teveel uit van standaardoplossingen 
voor het gemiddelde. Ze bieden geen 
ruimte voor eigen keus van het gezin en 
geen mogelijkheid voor wonen in groepen, 
in 'samen doen wat samen kan'. En voor, 
met eigen handen, je woonplek vorm ge
ven. 
5.4. Er moet een samenhangend geheel 
van voorschriften voor aile categorieen 
komen. Nu is dat gescheiden. 
5.5. Die basis-regeling moet gebaseerd 
zijn op een kosten-waarden-analyse. Ze 
zijn nu soms te weinig op de economische 
consequenties getoetst en te veel ontstaan 
vanuit de gedachte van onbeperkte groei. 
5.6. Die basis-regeling moet ontstaan 
uit een nauw samenspel tussen de theore
tische 'spelregel-opstellers' en 'spelers', 
de deskundigen in het veld, en in 'proef
tuinen' worden getoetst. Nu zijn de 'wer
kers in het veld' er nauwelijks bij betrok
ken. 

6. De financiering 
6.1. De verhouding tussen de werkelijke 
kosten, het deel dat de huurder of koper 
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opbrengt, en het deel dat de gemeenschap zijn dan de notenbalken, waarin de bewo- H 

op tafellegt moet zichtbaar gemaakt wor- ner zijn eigen noten, zijn eigen muziek m 

den. Nu hebben de mensen er geen flauw maakt! m 

idee van. Wij zouden bij elk bouwplan 7.3. Bouwen van casco's in bouwstromen D 

een bord willen plaatsen waarop dat ver- per regio. Nu zijn het dikwijls veel kleine hl 

meld staat! aantallen en net even verschillend. Dan m 

6.2. Er zou een evenredig en redelijk deel wordt systematische industriele aanpak fit 

van het inkomen aan wonen moeten wor- mogelijk. to 

den besteed. We zeiden het al: na de 7.4. Fabricage van inbouw-elementen ja 

oorlog zijn de huren kunstmatig laag ge- - scheidingswanden, keukens, kasten - ee 

houden om meer te kunnen exporteren door de toeleveringsindustrie, op basis van te 

voor economische groei, maar groeiende maat- en plaatsingsafspraken maakt de b< 

ruimte in het gezinsbudget ging naar an- inbouw uitwisselbaar. Het wordt 'meubi- Wl 

dere zaken en vooral bij de eerste gene- lair'. Eigen keuze en zelf-inbouw door de be 

ratie bewoners is de verdeling over de bewoner wordt dan mogelijk. En de toe- pe 

verschillende voorzieningen in het gezins- leveringsindustrie kan 'op voorraad' fabri-
budget niet in evenwicht. ceren waardoor een lagere kostprijs wordt B. 
6.3. Het BTW-tarief moet omlaag. Het is bereikt. Dan wordt 'inspraak' echte keuze kl: 

in flagrante tegenspraak met onze belijde- in vrijheid en creativiteit! En het 'am- kc 

nis dat wonen een sociaal goed en woning- bacht' - door de industrialisering ver- y, 

I nood 'Volksvijand no. 1' is. drongen - komt terug als persoonlijke lS 

i 6.4. De object-subsidiering dient zo snel beleving in vrije tijd! nCJ 
;I mogelijk afgebouwd te worden en ver- a a 

vangen door een inkomens- en vermo- Maar ... het realiseren van deze gedach- Q, 

gens-afhankelijke woonsubsidie. Nu gaat ten zal tijd kosten. Tijd voor overweging, ml 

van de geldstroom teveel naar degenen die voor aanvaarding en voor het met elan m 

dat niet het hardst nodig hebben. Naar operationeel maken. go 
onze mening op basis van een registratie Maar wat doen we dan - naast het 'warm- de 
waarbij belasting- en sociale-zekerheids- lopen' voor de lange termijn - nu op k6rte ht 
gegevens gecombineerd zijn. Dit lijkt het termijn? al: 
enige middel om te voorkomen dat de ve 
'eerlijken' meer betalen doordat de 'on- Voorstellen op korte termijn: bCJ 
eerlijken' te weinig betalen. Uiteraard Onze gedachten gaan uit naar een drietal be 
moet misbruik van deze registratie voor- programma's voor de korte termijn: be 
komen worden. A. De start van een programma voor ge 

'beknopte basiswoningen' voor bewoners -
7. Bouwen huurders. 
7.1. Invoering van maat- en plaatsings- Volgens het principe: bouw een beknopte 
afspraken op basis van Modulaire Coor- basiswoning, een casco met leidingen, dat 
dinatie zodat de delen uitwisselbaar zijn. door de bewoner zelf ingevuld wordt. De 
Iedere fabrikant heeft nu zijn eigen maten, casco's uitgekiend door een architect op 
waardoor geen concurrentie ontstaat en basis van optimale inbouwmogelijkheden 
vrijheid van keuze nauwelijks mogelijk is. en niet belast door de huidige voorschrif-
7.2. Invoering van de door Habraken ge- ten van 'matjes' en 'loopstroken'. 
lanceerde gedachte van scheiding van De casco's - na open inschrijving- te 
drager en inbouw. Want het casco is voor bouwen in een bouwstroom per regio door 
'eeuwen' en inbouw voor decennia en nu een bouwbedrijf met moderne produktie-
vast verbonden in het huis. De casco's middelen. 
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Het 'meubilair' door de bewoner zelf of 
met burenhulp aan te brengen met ele
menten van de toeleveringsindustrie. 
Die woningen met omvangrijke financiele 
hulp te realiseren voor degenen met de 
minste eigen mogelijkheden. Nemen de 
financiele mogelijkheden van de huurder 
toe dan zou hij bijvoorbeeld binnen een 
jaar de woning weer moeten verlaten. Of 
een adequaat hoger bedrag aan huur moe
ten betalen. Die financiele hulp zou ge
baseerd moeten worden op het aantal m2 

woonoppervlak in het casco, dat op haar 
beurt weer afgeleid wordt uit het aantal 
personen dat het huishouden telt. 

B. De start van een programma van 'be
knopte basiswoningen' voor bewoners
kopers. 
Volgens hetzelfde principe als onder A 
is beschreven. Maar het ontwerp zou daar
naast gebaseerd moeten zijn op latere 
aanbouwmogelijkheden. 
Ook hier is financiele hulp van de ge
meenschap nodig. Niet om deze mensen 
in de eerste plaats te helpen maar om 
goedkope woningen vrij te krijgen voor 
degenen die ze nodig hebben. Financiele 
hulp zou aileen gegeven moeten worden 
als de koper een goedkope woning inle
vert. Die financiele hulp zou in fasen - op 
basis van het in die fase gerealiseerde -
beschikbaar moeten worden gesteld en 
berekend op de wijze als onder A is aan
geduid. 
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C. De start van een programma voor zelf
bouw 'groeiwoningen' voor bewoners
kopers. 
Het on twerp in samenwerking met de be
woner - los van de voorschriften - door 
een bekwaam architect op basis van het 
principe van 'bouwen door leken'. 
Realisering - eventueel in fasen - door de 
bewoners tezamen en met advies en waar 
nodig daadwerkelijke hulp van een daarop 
inspelend bouwbedrijf. 
Beschikbaarstelling van financiele hulp in 
fasen op basis van het in die fase gereali
seerde en berekend op de wijze als onder 
A is aangeduid. Op voorwaarde dat een 
goedkope woning wordt ingeleverd, tenzij 
urgentie kan worden aangetoond. 

Een nieuw perspectief? 
Dit zijn maar gedachten en ideeen van 
'jongens uit de bouw'. Dikwijls zwart-wit 
geformuleerd, met ongepaste stelligheid 
geponeerd en zonder vermelding van wat 
er al in de goede richting wordt gedaan 
en welke, dikwijls soortgelijke, ideeen 
door anderen zijn gelanceerd. 
Maar ... als wij allen er wat in zien, dan 
ontstaat in en met ons allen een nieuw 
elan, een nieuw samenspel, vanuit een 
nieuwe visie. 
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door mr. G. Ph. Brokx 

Mr. G. Ph. Brokx is lid van de CDA Tweede Kamer
fractie. Tijdens het eerste kabinet-Van Agt was hij 
staatssecretaris van Volkshuisvesing en Ruimtelijke 
Ordening. 

V olkshuisvesting en christen
democratie 

De mate, waarin de overheid zich bemoeit met de volkshuisvesting is nogal eens 
aan kritiek onderhevig. Die overheidsbemoeienis is immers uitgemond in een ge
compliceerd geheel van gedetailleerde regelgeving waarvoor met name de centrale 
overheid verantwoordelijkheid draagt. Allereerst een paar kanttekeningen bij het 
principe van die overheidsbemoeienis zelf. 

Wonen behoort ontegenzeggelijk tot de 
meest primaire levensbehoeften. Zelfs 
uiterst vitale elementen als inkomen, ar
beid, onderwijs en gezondheidszorg ko
men, daarbij vergeleken, op de tweede 
plaats. Zander woningen is er zelfs geen 
sprake van een samenleving. De oudste 
blijken van menselijk Ieven zijn gevonden 
op plaatsen, waar de mens beschutting 
zocht en in wezen is dat tegenwoordig nog 
zo. De waning neemt een centrale plaats 
in de maatschappij in. 
Het is daarom de plicht van overheid en 
samenleving om zorg te dragen voor vol
doende, kwalitatief goede en betaalbare 
woningen. Die zorg strekt zich dan vooral 
uit tot de zwakken in de maatschappij, 
zoals de lagerbetaalden, bejaarden, ge
handicapten, jonge huishoudens. Als de 
overheid het op dit terrein laat afweten, 
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worden die zwakkere groepen zonder 
twijfel de dupe van het vrije spel van 
vraag en aanbod op de woningmarkt. 
Het is dan ook niet toevallig, dat woning
bouw en stadsvernieuwing behoren tot de 
vier prioriteiten zoals die geformuleerd 
zijn in het verkiezingsprogramma 1981-
1985 van het CDA. 'Samen verantwoor
delijk' en 'Opkomen voor elkaar' zijn 
thema's die in hoge mate voor de volks
huisvesting gelden. Dat geldt des te ster
ker in een tijd waarin de problemen hui
zenhoog oprijzen: de woningnood is, on
danks de bijna vijf miljoen woningen in 
ons land, nog steeds niet opgelost. Er 
worden jaarlijks miljarden in de bouw van 
woningen gestopt en tach is dat nog niet 
genoeg. Er zijn bijna 100.000 werkloze 
bouwvakkers en tach wonen tallozen in 
verkrotte delen van de grate steden en 
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staat de stads- en dorpsvernieuwing nog 
maar in de kinderschoenen. 
Bij de aanpak van die gigantische proble
men moet een gezamenlijke verantwoor
delijkheid vooropstaan. Een verantwoor
delijkheid die gedragen wordt door de 
nationale overheid, provinciale en ge
meentelijke overheden en het particuiier 
initiatief, waarbij ik voorai doei op de 
woningcorporaties. Maar ook de indivi
duele burger heeft in deze een eigen ver
antwoordelijkheid. Een van de uitgangs
punten van de christen-democratische sa
menlevingsvisie is immers het zorgvul
dige beheer van wat ons gegeven is. Dat 
zorgvuldige beheer komt het best tot uit
drukking op basis van de individuele ver
antwoordelijkheid. 
Dat brengt met zich mee, dat daar, waar 
woningbeheer collectief wordt geregeld 
(bijvoorbeeld in de woningwetsector) de 
betrokkenheid van de individuele bewo
ners dient te worden geoptimaliseerd. 
Hierin is de beste garantie gelegen voor 
de vormgeving van waning en woonom
geving naar menselijke maat. Rijk, ge
meente, architect, opdrachtgever en bou
wer zouden hieraan nadrukkelijk aandacht 
moeten geven. 
Ter illustratie van dit alles wil ik hier 
graag wat ruimte claimen voor citaten 
uit ons Program van Uitgangspunten: 
'Bij alles wat schaars is moet ervoor ge
waakt worden dat niet aileen de sterkeren 
aan hun trekken komen. Ook bij het toe
delen van de beperkte ruimte zal de zorg 
voor zwakke groepen en structureel be
dreigde gebieden een zwaar accent moeten 
krijgen.' 
'Deze prioriteit geldt zeker ook voor de 
volkshuisvesting, waar in het bijzonder 
voor de minst draagkrachtigen de woning
nood nog steeds een realiteit is ( ... ).' 
'Daarnaast vraagt vooral de kwaliteit van 
de volkshuisvesting onze aandacht. Men
sen mogen niet in anonieme woonwijken 
worden opgeborgen.' 
'De leefbaarheid van de oude stadscentra 
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en van de kleine kernen is in gevaar en 
vraagt om prioriteit.' 
Tot zover het (voigens sommigen te wei
nig gehanteerde) Program van Uitgangs
punten. Het staat voor mij vast dat die 
uitgangspunten onverminderd van kracht 
blijven voor het te voeren voikshuisves
tingsbeleid, ondanks de verminderde fi
nanciele spankracht van zowel overheid 
als burger. 

Dat neemt natuurlijk niet weg, dat de 
huidige financieel-economische situatie 
wei degelijk een zwaar stempel drukt op 
de invulling van dat beleid. Dat geldt zo
wel voor de wijze waarop de voikshuis
vesting wordt gefinancierd ais voor de 
Iasten die overheid en burger moeten dra
gen. En op hun beurt zijn dat weer fac
toren die de financieel-economische pro
biematiek bei:nvioeden; er is dus sprake 
van een duideiijke wisseiwerking. 
Ik zal hier geen uitvoerige beschouwing 
geven over dit aspect van het beleid. Op 
de eerste piaats ben ik daarvoor niet de 
aangewezen scribent, en bovendien zijn de 
opvattingen van het CDA hierover genoeg
zaam bekend. Troonrede, Miljoenennota 
en de onderhandelingen in het kader van 
de kabinetsformatie spreken voor zich. 
Wei wii ik erop wijzen dat voor de finan
ciering van de voikshuisvesting de voigen
de factoren van grote betekenis zijn: het 
kapitaalmarktbeslag, het financierings
tekort van de overheid, de rente-ontwik
keling, de inflatie en de wooniastenont
wikkeling. En bij dat laatste zijn dan weer 
vooral de koopkracht, de lastendruk en 
de energieprijzen van doorslaggevend be
lang. 
De betekenis van de bouwnijverheid voor 
de binneniandse economic en de werkge
legenheid veronderstel ik bekend. Niet 
voor niets neemt bij de maatregelen tot 
terugdringing van de werkloosheid het 
stimuleren van bouwactiviteiten een aan
zienlijke piaats in. 
Het zou dan ook een goede zaak zijn, als 
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de sector volkshuisvesting sterker en 
directer vertegenwoordigd zou zijn in de 
kring van sociaal-financieel-economische 
deskundigen en departementen. 
Tot zover de context, waarbinnen de 
christen-democratische visie op de volks
huisvesting gestalte dient te krijgen. Maar 
nu het beleid zelf. Met welke probleem
en aandachtvelden hebben wij te maken 
en welke antwoorden kunnen wij daarop 
geven? 

De woningvoorraad 
Allereerst wil ik aandacht besteden aan de 
woningvoorraad. Dezer dagen heeft de 
Koningin de sleutel van de vijfmiljoenste 
woning uitgereikt aan de bewoners. Wie 
de politieke discussies over de volkshuis
vesting volgt, zou tot de conclusie kunnen 
komen dat de jaarlijkse nieuwbouwpro
gramma's verreweg het belangrijkste on
derdeel van het beleid zijn. Die woning
voorraad van vijf miljoen woningen krijgt 
namelijk onevenredig weinig aandacht en 
dat is volstrekt ten onrechte. 
Ongeveer de helft van de voorraad bestaat 
uit huurwoningen, de rest uit eigen wo
ningen. De woningbouwverenigingen heb
ben als uiterst belangrijke taak het beheer 
van die huurwoningen. De corporaties 
zijn voorbeelden van particulier initiatief 
die vooral na de oorlog met steun van de 
overheid verder zijn ontwikkeld. Hun po
sitie als bewakers van de huurdersbe
langen wordt van steeds grotere betekenis. 
Voorwaarde daarbij is echter wei, dat zij, 
mede met het oog op het streven naar 
decentralisatie van de overheid, de 
groeiende behoefte aan medezeggenschap 
van de bewoners willen honoreren. 
De woningcorporaties hebben hier een 
zeer bijzondere verantwoordelijkheid, om
dat de bewoners over het algemeen af
komstig zijn uit de lagere inkomensgroe
pen. Inspraak en medezeggenschap van 
bewoners is juist in deze sombere finan
cieel-economische situatie een onmisbaar 
instrument om tot een adequate aanpak 
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van de problemen te komen. De tijd, dat 
ook in de stadsvernieuwing de bomen tot 
in de hemel groeiden, ligt immers defini
tief achter ons. In die periode is naar mijn 
mening steeds gestreefd naar een veel te 
hoog niveau. Voor de financiering van die 
ambitieuze stadsvernieuwingsprojecten 
waren ofwel hoge huurverhogingen ofwel 
enorme rijksbijdragen nodig. 
De overheid komt de bewoners te hulp 
met instrumenten als huurgewenningsbij
dragen, en garantie- en vergelijkingshuren. 
Maar toch ervaren velen, ook gezien de 
verminderde koopkracht, de huurverho
gingen na woningverbetering als een te 
zware last. Dat betekent dat het stadsver
nieuwingsproces dreigt te worden ge
frustreerd. Om dat gevaar af te wenden, 
moet de stem van de bewoners beter wor
den gehoord; de woningbouwverenigingen 
dienen goed te luisteren naar de woon
wensen van de huurders als het gaat om 
plannen voor verbetering of groot onder
houd. Een goed beheer, beter en doel
matig groot onderhoud en een woningver
betering die afgestemd is op de woonwen
sen en financiele spankracht van de be
woners, zijn instrumenten om de woning
voorraad op een verantwoord peil te 
brengen en te houden. Langs deze weg 
zal stadsvernieuwing in de toekomst te 
betalen zijn en kunnen de bewoners in 
staat worden gesteld een bijdrage in de 
vorm van een gematigde huurverhoging 
te blijven betalen. 
Niemand zal het belang ontkennen van 
een redelijk onderhouden woningvoor
raad, met name in de grote steden. Slechte 
woonsituaties kunnen leiden tot maat
schappelijke ontsporingen als criminali
teit, druggebruik en uiterst gevaarlijke 
ontwikkelingen als racisme. Daarom is 
een hoge prioriteit voor de stadsvernieu
wing geboden, maar wei binnen het door 
mij geschetste kader: een niet al te hoog 
niveau van investeringen per woning en 
bijdragen van zowel overheid als bewo
ner. 
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Huurbeleid 
Dat brengt mij op het te voeren huurbe
leid. Om de problematiek van vandaag de 
dag te kunen begrijpen, is het nodig iets 
van de historie te weten. Daarom even 
heel kort iets over de geschiedenis van het 
huurbeleid. Tot in het midden van deze 
eeuw waren de huurprijzen in ons land, 
ook die van de woningwetwoningen, vrij 
overeen te komen tussen huurder en ver
huurder. Dat beleidsuitgangspunt werd 
ingrijpend gewijzigd in en na de Tweede 
Wereldoorlog. AI in 1940 werden de 
huurprijzen bevroren uit angst voor 
schaarsteprijzen als gevolg van de vemie
tiging van het produktie-apparaat. Dat 
beleid werd na 1945 gecontinueerd van
wege het grote woningtekort en de be
heersing van lonen en prijzen terwille van 
onze concurrentiepositie. Met dit laatste 
werd dus een oneigenlijk element ge1ntro
duceerd in het huurbeleid. De trend, die 
daarmee werd ingezet, doet zich ook van
daag de dag nog emstig voelen: een 
scheefgegroeid huurpatroon en een grote 
achterstand in de onderhoudstoestand van 
een deel van de woningvoorraad zijn er 
het gevolg van. 
Het huurbeheersingsbeleid werd in de 
jaren zestig en het grootste deel van de 
jaren zeventig voortgezet. Teveel bleven 
de jaarlijkse huurverhogingen onderdeel 
van het loon- en prijsbeleid, ondanks po
gingen van de toenmalige minister Udink 
in het begin van de jaren zeventig om de 
huren met 20 % ineens te verhogen. 
De ontwikkeling van de bouw- en exploi
tatiekosten werd te weinig gevolgd, waar
door het huurpatroon nog verder scheef
groeide. Inmiddels nam, onder meer via 
de introductie van het zogeheten dynami
sche kostprijssysteem (gematigde aan
vangshuren) en een stelsel van individuele 
subsidiering, het beslag van de subsidies 
op de begroting van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening gigantische vormen 
a an. 
We zijn dus terechtgekomen is een situatie 
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waarin grote groepen huurders voor hun 
woning niet de prijs betalen die, gezien de 
geboden woonkwaliteit, redelijk is. Het 
uitgangspunt, dat de hoogte van de huur 
in overeenstemming moet zijn met de ge
boden woonkwaliteit, is inmiddels vastge
legd in de Huurprijzenwet Woonruimte. 
Een van de belangrijkste instrumenten om 
dat uitgangspunt te verwezenlijken is de 
huurharmonisatie. Deze huurharmonisa
tie, dat wil zeggen het brengen van de 
werkelijke huur op het niveau van de 
minimaal redelijke kwaliteitshuur, neemt 
dan ook een belangrijke plaats in ons 
program in. Ons beleid van de afgelopen 
jaren is ook al een heel eind die richting 
opgegaan. Het is onze overtuiging dat het 
hier om een rechtvaardige zaak gaat, die 
een vitale rol speelt bij het gezondmaken 
van de volkshuisvesting. 
De huur dient dus uitsluitend afgestemd 
te zijn op de geboden woonkwaliteit. Het 
inkomen van de huurder speelt geen rol 
bij het bepalen van de hoogte van de huur, 
zelfs niet wanneer dat inkomen niet toe
reikend is om de huurlast te kunnen dra
gen. In dat laatste geval springt de over
heid bij met individuele huursubsidie. 
Ook hier geldt dus: 'Samen verantwoor
delijk' en 'Opkomen voor elkaar': in 1983 
besteedt de overheid, de gemeenschap 
dus, bijna anderhalf miljard gulden aan 
individuele huursubsidie voor grote groe
pen die anders in de verdrukking zouden 
komen. 
Ik heb mij er steeds sterk voor gemaakt, 
dit recht op huursubsidie vast te leggen 
in formele wetgeving, en heb daartoe ook 
eerste aanzetten gegeven. Het betrokken 
wetsontwerp zal in de komende kabinets
periode ingediend moeten worden. Dis
cussie is mogelijk over de mate waarin de 
gemeenschap tegemoet komt aan huur
lasten die voor de betrokken bewoner te 
hoog zijn. Vooral in het Iicht van het 
teruglopen van de koopkracht moet er
voor worden gewaakt dat het instrument 
zijn functie niet verliest. Verfijningen zijn 
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zeker mogelijk. Te denken valt aan het 
leggen van een relatie tussen het aantal 
vierkante meters vloeroppervlak, het aan
tal bewoners en de hoogte van de huur. 
Oak de hoogte van het totaal der inko
mens van de bewoners zal niet buiten 
beschouwing kunnen blijven. Maar dat 
doet aan het principe niets af: de indivi
duele huursubsidie moet in ieder geval 
wettelijk worden geregeld. 

Bouwprogramma's 
Ik merkte al op, dat in de politieke dis
cussies het gekrakeel rand de nieuwbouw
programma's de boventoon voert. En dat, 
terwijl de jaarlijkse nieuwbouwprogram
ma's van zo'n 105.000- 120.000 wo
ningen slechts een toevoeging van circa 
twee procent betekenen aan de woning
voorraad. Het belang van die woningvoor
raad kan dan ook niet genoeg worden 
beklemtoond. Maar uiteraard kan het 
nieuwbouwprogramma hier niet onbe
sproken blijven. 
De laatste jaren is de component huur
woningen in dat nieuwbouwprogramma 
grater geweest dan die van de eigen wo
ningen. De oorzaken daarvan veronder
stel ik bekend, daarom beperk ik mij hier 
tot de gevolgen ervan, en wei de budget
taire gevolgen. 
Vooral in de jaren zeventig zijn de bouw
kosten sterker gestegen dan het algemene 
kostenpeil. Omdat de huren niet dien
overeenkomstig werden verhoogd, nam 
het bedrag aan objectsubsidies duizeling
wekkend toe, mede onder invloed van het 
systeem van de dynamische kostprijs. Dat 
systeem gaat namelijk uit van toenemende 
huurstijgingen, stijgende inflatie en een 
zeker renteniveau. De hoge bouwpro
gramma's in de jaren zeventig, de te lage 
huurstijgingen en de explosieve bouwkos
tenstijging (die vooral het gevolg was van 
kwaliteitsverhoging) leidden ertoe dat 
deze marrier van financiering de lasten 
voor een groat gedeelte heeft vooruitge
schoven naar de toekomst. En dan nog 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 10/82 

484 

naar een toekomst die aanzienlijk minder 
rooskleurig is dan algemeen werd aange
nomen. 
Dat heeft dan weer tot gevolg, dat, wan
neer de trendmatige huurverhogingen 
lager uitvallen en de rente hoger uitvalt 
dan vooruit berekend, de overheid hon
derden miljoenen moet bijpassen om de 
exploitatie van de betrokken woningen 
sluitend te krijgen. Het is duidelijk, dat 
wij onder de huidige omstandigheden niet 
op deze weg kunnen voortgaan. Maar -
wat dan wei? 

Ten eerste dient naar mijn mening voor 
de nieuw te bouwen huurwoningen een 
ander financieringssysteem te worden be
dacht. Ten tweede zou de trendmatige 
huurverhoging nauw moeten aansluiten 
bij de huurverhoging zoals die in het dy
namische kostprijssysteem is voorzien. Op 
die marrier kunnen ook de verhogingen, 
die in het verleden te laag zijn uitgeval
len, alsnog worden ingehaald. En ten 
derde moet het beleid erop gericht zijn, 
het financieringstekort terug te dringen 
om een daling van de rente te bewerkstel
ligen, waardoor de overheid minder hoeft 
uit te geven aan objectsubsidies. 
Een andere mogelijkheid wil ik hier ook 
nog vermelden. Het totaal van de rijks
bijdragen, dat door de nieuwbouw van 
huurwoningen jaarlijks toeneemt, kan ook 
worden afgevlakt door verlaging van de 
aantallen nieuw te bouwen huurwoningen. 
Die oplossing spreekt mij niet aan. Het 
opheffen van de woningnood zou daar
door immers een nog verder verwijderd 
perspectief worden dan nu al het geval is, 
terwijl ook de werkgelegenheid in de 
bouw nog verder zou inzakken. Ik zoek 
de remedie dan ook ergens anders, en wel 
bij het eigen woningbezit. 

Eigen woningbezit 
In het CDA-programma is het eigen wo
ningbezit steeds een hoeksteen van het 
volkshuisvestingsbeleid geweest. Ook in 



VOLKSHUISVESTING 

de toekomst zal dat het geval moeten zijn. 
Sterker nog: dat beleid dient naar mijn 
mening een groter accent te krijgen. Ik 
heb daarvoor een aantal argumenten. 
Voor de bewoner betekent een eigen wo
ning een uitstekende vorm van sparen en 
een van de beste wapens tegen inflatie. 
Maar ook voor de woningvoorraad is het 
van groot belang, dat eigen woningen 
daarvan een aanzienlijk dee! uitmaken. 
Eigenaar-bewoners zijn zelf verantwoor
delijk voor de staat van onderhoud van 
hun huis en het staat nu eenmaal vast, 
dat men vaak beter voor zijn eigen spul
len zorgt dan voor die van een ander. 
Naarmate het aandeel van de eigen wo
ningen in de totale woningvoorraad groter 
is, wordt die voorraad dus beter onder
houden. Dat brengt met zich mee dat de 
uitgaven voor groot onderhoud en stads
vernieuwing dan ook lager kunnen zijn. 
Natuurlijk zal er, ter wille van de flexibi
liteit in de markt, altijd een bepaald aan
tal huurwoningen moeten zijn. Maar mede 
tegen de achtergrond van de budgettaire 
problematiek zoals ik die hierboven heb 
geschetst, wil ik aandacht vragen voor de 
mogelijkheid, een dee! van de bestaande 
huurwoningenvoorraad te verkopen aan 
de zittende bewoners. De voordelen daar
van zijn evident: verdere objectsubsidie
ring wordt meteen overbodig, goed on
derhoud is verzekerd, het sparen wordt 
bevorderd en de bewoner krijgt maximale 
beschikkingsbevoegdheid. 

Is dat niet wat al te rooskleurig voorge
steld? Men zou mij kunnen tegenwerpen 
dat hiermee huurwoningen worden ont
trokken aan de te distribueren voorraad. 
In het verleden heeft dat argument steeds 
een grote rol in de discussies over de ver
koop van huurwoningen gespeeld. Boven
dien zou de financiering problemen kun
nen opleveren. Ik denk aan vormen van 
oplossingen die deze beide bezwaren kun
nen ondervangen. 
Ten eerste zijn de laatste jaren nieuwe 
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vormen van eigen woningbezit ontwik
keld. Ik denk daarbij aan de zogeheten 
gebonden eigendom. Ret lijkt mij de 
moeite waard te onderzoeken of een syn
these gevonden kan worden tussen het 
beheer van huurwoningen, onder andere 
door woningbouwcorporaties, en de door 
mij genoemde voordelen van het eigen 
woningbezit. De bezwaren van het ont
trekken van woningen aan de sociale 
voorraad kunnen daardoor wellicht wor
den weggenomen, terwijl het voordeel 
van het verminderen van objectsubsidies 
overeind blijft. 

Nu iets over de financiering. Uiteraard 
zal de verkoop van een groot aantal huur
woningen, vanzelfsprekend met een voor
keursrecht voor de zittende huurder, ge
financierd moeten worden. Een voor de 
hand liggende reactie is dan, dat hiervoor 
financieringsmiddelen gevonden moeten 
worden in een toch al krappe markt. Die 
constatering is terecht, maar toch zie ik 
ook hier verantwoorde mogelijkheden. 
De pensioenfondsen en andere institutio
nele beleggers zouden hier een groot deel 
van de benodigde financiering kunnen 
verschaffen. De omvang van die finan
ciering kan overigens worden beperkt 
door, via erfpacht, de grond in handen 
van de gemeenschap te Iaten. Daarmee 
kunnen dan ook weer de bezwaren van 
vermindering van gemeenschapsbezit on
dervangen worden. 

'Hard' en 'zacht' 
Bovendien zou een onderscheid gemaakt 
kunnen worden tussen, wat ik zou willen 
noemen, het 'harde' en het 'zachte' deel 
van de woning. Onder het 'harde' deel 
versta ik het bouwskelet, belangrijke con
structieve delen als fundering, muren en 
dak en elementaire technische voorzie
ningen. Tot het 'zachte' deel behoren dan 
scheidingswanden, keuken, sanitaire ruim
ten en verdere aankleding van de woning. 
Die laatste onderdelen worden ook door 
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de bewoner vaak aangepast aan zijn eigen 
wensen. 
Dat onderscheid is met name van belang 
voor een regeling om het risico van de 
eigenaar-bewoner te verkleinen. Stel, dat 
de eigenaar de waning wil verkopen, bij
voorbeeld om te kunnen verhuizen. De 
financiers zouden dan de waning weer 
kunnen terugkopen, op grond van een 
daartoe afgegeven garantie. Voor de 
waardebepaling van het huis is een on
derscheid tussen 'hard 'en 'zacht' een be
langrijk hulpmiddel. 
Via een dergelijk samenstel van maatrege
len is de overgang op grote schaal van 
huurwoningen naar koopwoningen te fi
nancieren, zonder dat de woonlasten voor 
de bewoner tot onverantwoorde hoogte 
stijgen. De overheid wordt ermee bevrijd 
van niet te betalen lasten in de toekomst, 
zodat de financiele middelen voor de 
volkshuisvesting efficienter kunnen wor
den besteed, zowel aan stadsvernieuwing 
als aan nieuwbouw. 
Tegelijkertijd krijgt het aandeel van de 
eigen waning in de nieuwbouwprogram
ma's hiermee een hoogstnoodzakelijke 
impuls, waarbij nauwe aansluiting bij een 
verdergaande daling van de stichtings
kosten geboden is. Het spreekt vanzelf 
dat het te voeren woonlastenbeleid moet 
worden afgestemd op deze ontwikkeling, 
zodat iedere bewoner op rechtvaardige 
wijze een verantwoorde bijdrage Ievert. 
Ik meen dat deze gedachten, uiteraard 
nader uitgewerkt, en in goede samenhang 
uitgevoerd, een nieuwe dimensie kunnen 
geven aan het oplossen van de problema
tiek rond de volkshuisvesting. Dat is im
mers een terrein waarin de christen-demo
cratie, op aile niveaus, de taak heeft haar 
politieke overtuiging gestalte te geven. 
Geen gemakkelijke taak, waar wij te rna
ken hebben met gigantische problemen, 
die soms om impopulaire oplossingen 
vragen. Maar wei een taak, waarvoor wij 
samen verantwoordelijk zijn. 
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Bouwstenen 
In het voorafgaande heb ik getracht een 
kader te schetsen van waaruit naar mijn 
oordeel een christen-democratisch volks
huisvestingsbeleid in het verleden gestalte 
heeft gekregen en in de toekomst kan 
krijgen. Het zal de lezer niet zijn ontgaan, 
dat in de analyse tussen de architecten 
DeJonge, Dorst en Remmers en mij in 
belangrijke mate gelijke inzichten bestaan. 
Impliciet ben ik al ingegaan op enige door 
hen geopperde bouwstenen voor een toe
komstig beleid. Het gaat thans te ver -
daarvoor ontbreekt de ruimte - aile aan
gedragen suggesties van een politiek-be
stuurlijk commentaar te voorzien. Som
mige lenen zich daarvoor onvoldoende, 
omdat zij zeer summier worden uitge
werkt. Ik zal daarom een greep doen, 
overigens niet dan nadat de volgende alge
mene kanttekening is geplaatst. 

Het geheel van bouwstenen (door De 
Jonge c.s. aangedragen) overziende, valt 
bet mij op dat de daaraan ten grondslag 
liggende benadering sterk 'nieuwbouw
gericht' is. Naar mijn smaak komt de on
derkenning van bet belang van de be
staande woningvoorraad voor de nationale 
volkshuisvesting onvoldoende tot uiting. 
Te centraal staat - hoe waardevol ook -
de vormgeving van de in de toekomst 
nieuw aan de voorraad toe te voegen 
woningen. We mogen en kunnen er niet 
aan voorbijgaan, dat plusminus 80 % van 
de benodigde woningvoorraad (rond 
1990) thans reeds aanwezig is. Daarbij 
moet direct worden aangetekend, dat ook 
de politiek in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog onevenredig veel aandacht 
heeft geschonken aan de hoogte van de 
produktiecijfers in de nieuwbouw en te 
laat bet maatschappelijk belang heeft on
derkend van noodzakelijke stads- en 
dorpsvernieuwing. Daarom is een hoge 
prioriteit voor de stadsvernieuwing wezen
lijk voor een christen-democratisch beleid. 
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Onderzoek 
De auteurs pleiten voor een 'nationaal 
programma voor onderzoek en ontwik
keling'. De onderzoekdoelen zouden moe
ten worden bepaald door een onafhan
kelijke nationale commissie. Met hen 
onderken ik het belang van gecoordineerd 
onderzoek in de volkshuisvesting en ruim
telijke ordening. In de recente jaren heeft 
het onderzoekbeleid reeds beter gestalte 
gekregen. Ik zou niet willen pleiten voor 
weer een nieuwe commissie en herinner 
eraan dat sinds enige tijd functioneert de 
zgn. Voorlopige Raad van Advies voor 
het Onderzoek betreffende de Gebouwde 
Omgeving (VRA-OGO), onder voorzitter
schap van oud-minister Gruijters. Deze 
Raad adviseert de Minister over onder
zoek betreffende het gebruik en het tot 
stand komen van de gebouwde omgeving. 
Recentelijk heeft zij een onderzoekpro
gramma voor de komende jaren uitge
bracht, waarin uiteenlopende probleem
velden aan de orde komen. Aan de VRA
OGO zijn heel duidelijk ook coordinatie
taken toebedacht op het betreffende on
derzoeksterrein. 

Proces 
Vereenvoudiging en stroomlijning van 
procedures is noodzakelijk. Ik kan daar 
van harte mee instemmen. De volkshuis
vestingssector gaat wellicht meer dan 
enige andere sector mank aan overregu
lering. Dikwijls is regulering onvermijde
lijk en noodzakelijk uit hoofde van rechts
gelijkheid en rechtszekerheid, dikwijls 
werkt het verstikkend op het bouwproces 
en demotiverend voor de betrokken in
stellingen en personen. Hier komt nog bij 
dat de rijksoverheid een onnodig grote 
invloed heeft. 
Juist hierom is onder het eerste kabinet
Van Agt een nota over de decentralisatie 
van de volkshuisvesting uitgebracht waar
in belangrijke verschuivingen worden 
voorgesteld: van taken en bevoegdheden 
naar lagere overheden, met name de ge-
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meenten. Zulks zal bij uitvoering tot ge
volg hebben dat betere condities worden 
geschapen voor de invloed van de woon
consument op het bouwproces en de 
vormgeving aan het wonen. Uiteraard kan 
het niet zo zijn dat hiermee de regule
ringsneiging wordt verplaatst van hogere 
overheid naar lagere overheid. Integen
deel, het geheel van voorschriften en 
regels dient grondig te worden uitgekamd, 
opdat meer ruimte wordt geschapen voor 
creativiteit in de particuliere sector. De 
gedeeltelijke afschaffing van de zgn. 
Voorschriften en Wenken is daarom een 
stap in de goede richting. Daaronder versta 
ik zeker ook door DeJonge c.s. genoem
de aspecten als: modulaire coordinatie en 
scheiding drager en inbouw. In de praktijk 
worden daarmee goede ervaringen opge
daan. 

Financiering 
In het algemene gedeelte van dit commen
taar heb ik ook aandacht besteed aan de 
financiering en subsidiering van de volks
huisvesting. Bepaald geen ongecompli
ceerd onderwerp en bron van toenemende 
politieke zorg. 
Ik ben het volledig eens met DeJonge c.s. 
dat de verhouding tussen de werkelijke 
kosten van het wonen en het door de 
huurder opgebrachte deel daarvan on
voldoende zichtbaar is. Daarvoor heb ik 
reeds voldoende argumenten aangedragen. 
Nu wordt er door sommigen een pleidooi 
gehouden voor afschaffing van de object
subsidie om de huurder een huurprijs te 
laten betalen die de kostprijs van de wo
ning benadert. Ik ben voor die gedachte 
niet enthousiast. Er zij op gewezen, dat 
daarmee de aanvangshuren van nieuw
bouwwoningen verdubbeld zullen worden 
tot f 800,- a f 1000,- in de maand. Afge
zien van de psychologische invloed hier
van op de huurdersmarkt, gevoegd bij het 
onvoldoende aanwezige vertrouwen in 
het instrument van de individuele huur
subsidie (zolang dit nog niet wettelijk is 
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geregeld), kan een dergelijke maatregel 
negatief uitwerken op de vraag naar 
huurwoningen. 
Bovendien wordt door afschaffing van de 
objectsubsidies de budgettaire problema
tiek van het Rijk slechts ten dele verlicht. 
Het beroep op de individuele huursubsi
dies zal bij een dergelijk hoog huurniveau 
immers sterk toenemen. 

Ik heb mij willen beperken tot de hoofd
lijnen van het artikel. Onder meer heb ik 
onbesproken gelaten het onderdeel ruim
telijke ordening; hiervoor verwijs ik naar 
het CDA-rapport 'De ruimte en wij, wij 
en de ruimte'. Andere onderdelen zijn te 
gedetailleerd van aard en lenen zich moei
lijk voor een bespreking in dit kader. 
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Het is beslist geen eenvoudige opgave 
een artikel te schrijven dat tot onderwerp 
heeft: een nieuw perspectief voor de 
volkshuisvesting vanuit christen-democra
tisch perspectief. Temeer daar het hier 
een tamelijk onontgonnen terrein betreft. 
Daarom past mij waardering uit te spre
ken voor de auteurs De J onge, Dorst en 
Remmers die op verzoek van de redactie 
de uitdaging hebben willen aanvaarden en 
naar mijn oordeel een waardevolle aanzet 
hebben gegeven. Naar ik hoop wordt in 
CDA-verband hieraan een vervolg ge
geven. 

( 

c 
r; 

1 
1 

( 

1 

I 
c 
~ 

k 
v 

E 
A 
d• 
h• 
d: 
E 
0 
m 
'a 
V< 
b( 

Cl 



ONDERWIJS 489 

door I. Hento-Oosterheert en H. Rusch 

Ineke Hento-Oosterheert studeerde huishoudkunde en is sinds 3 jaar verbonden als 
coDrdinatrice aan de school voor Kart Middelbaar Beroeps Onderwijs (proef
project) op chr. grondslag voor de /Jsselmeerpolders te Emmeloord. 

Henk Rusch is dezelfde tijd aan deze school verbonden. Hij is adjunct-directeur. 
Hij studeerde bouwkunde en pedagogiek. 

Ontwikkelingsproblematiek van het 
kort middelbaar beroeps onderwijs 

Inleiding 
Op 1 augustus 1979 startten 17 proefprojecten voor nieuw /vervolg beroepsonder
wijs. Via een door de toenmalige staatssecretaris De J ong uitgeschreven prijsvraag 
kreeg deze opleiding de naam Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs (KMBO). 
Winnaar van de prijsvraag: dezelfde staatssecretaris DeJong. Kwade tongen be
weren wei dat de afkorting KMBO staat voor: Klaas moet beter opletten. 

Een stukje geschiedenis 
Aan het begin van de 19e eeuw stond Ne
derland vooraan in de ontwikkeling van 
het onderwijs. Het was in de Franse tijd, 
dat Nederland het eerste land was in 
Europa met een ministerie van Onderwijs. 
Onder Ieiding van minister Van der Palm, 
maar vooral door de inzet van diens 
'amanuensis', de oud-predikant Adriaan 
van den Ende kwam een wet tot stand ten 
behoeve van het volksonderwijs. Het doel 
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van dit onderwijs heeft tot 1967 in de 
wet gestaan: 'Aile schoolonderwijs zal zo
danig worden ingerigt, dat onder het aan
leren van gepaste en nuttige kundigheden, 
de verstandelijke vermogens van de kin
deren ontwikkeld, en zij zelven opgeleid 
worden tot aile Maatschappelijke en 
Christelijke deugden'. 
Het onderwijs in ons land is hierdoor ge
weldig gestimuleerd en het werd in bin
nen- en buitenland geprezen. Maar de tijd 
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staat niet stil en evenmin de ontwikkeling 
van de onderwijskunde en de maatschap
pij. Wat vroeger als zeer vooruitstrevend 
kon worden aangemerkt, moet vandaag in 
veel gevallen als een flinke achterstand 
worden betiteld. Was de 'lagere' school 
eerst voor vrijwel iedereen eindonderwijs, 
de ontwikkeling van de techniek heeft het 
noodzakelijk gemaakt, dat er een verder
gaande algemene vorming kwam en goede 
beroepsopleidingen. Zo is er vooral na de 
tweede wereldoorlog een enorme bewe
ging in ons onderwijs gekomen. De oplei
dingsdoelen zijn anders komen te liggen. 
Ze zijn binnen de school, zelfs binnen 
groepen van leerlingen, veel gedifferen
tieerder geworden. Er werden allerlei on
derwijskundige vernieuwingen uitgepro
beerd. Het effect van het onderwijs bleek 
veel hoger te kunnen zijn, dan het in veel 
gevallen was en is. 
Geleid door het ministerie van Onderwijs 
zijn in allerlei vormen projecten gestart 
voor onderwijsverbetering. De meest 
grootscheepse veranderingen zijn wei ge
weest de Wet op het Voortgezet Onder
wijs (Mammoetwet) en de Wet op het 
basisonderwijs, die onlangs tot stand ge
komen is. Maar we moeten constateren 
dat de W.V.O. bepaald niet aile proble
men heeft opgelost. Naast problemen 
zoals de kunstmatige splitsing van allerlei 
vakken en de weinige ruimte voor de 
individuele leerling in het leerproces is 
een belangrijk gegeven, dat de W.V.O. 
grote groepen jongelui de weg afsnijdt 
naar een verdere opleiding in volledig 
dagonderwijs. Er zit duidelijk een gat in 
de mammoetwet. 

Wie struikelen over de W.V.O.? 
- Veel leerlingen voltooien hun opleiding 
niet (drop-outs). Ze zijn in een te moei
lijke schoolsoort binnengestroomd. Zowel 
bijv. het MA VO als het MBO tellen grote 
aantallen voortijdige schoolverlaters. 
V oor de meeste van deze leerlingen be
tekent dit, dat ze zonder beroepsopleiding 
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een arbeidsplaats moeten proberen te ver
werven. 
- Veel MAVO-leerlingen zijn na het be
halen van het diploma niet gemotiveerd 
nog een sterk theoretische MBO-opleiding 
te volgen. Ook zij komen op de arbeids
markt in een zeer zwakke positie. 
- LBO-leerlingen, die voldoende vakken 
afgesloten hebben op het zgn. C-niveau, 
kunnen doorstromen naar het MBO. Voor 
aile anderen is het LBO eindonderwijs, 
wat aileen nog met part-time cursussen 
via het leerlingwezen aan te vullen is. 
- Het LBO is, mede door de invoering van 
de W.V.O., geen echt beroepsonderwijs 
meer, maar slechts beroepsvoorbereidend 
onderwijs. Het algemeen vormend onder
wijs vraagt een groot deel van de school
tijd. Dit heeft geleid tot de (van onbegrip 
getuigende) kreet: 'Ze kunnen geen hamer 
meer vasthouden'. 
- Vooral in tijden van economische terug
gang is het voor jongeren moeilijk een ar
beidsovereenkomst te sluiten. Meestal is 
het dan ook onmogelijk een opleiding te 
volgen in het kader van het leerlingwezen 
(streekscholen). Daarmee is voor velen de 
laatste studiemogelijkheid afgesloten. 

Problemen in bet onderwijs 
In de 19e eeuw leefde sterk het Bildungs
ideaal: een klassieke vorming, met een 
systematische opbouw van vakken, ge
baseerd op filosofische uitgangspunten. 
Het hieruit voortkomende onderwijssy
steem leende zich goed voor jaarklassen, 
toetsing en examens. Resultaten werden 
in cijfers uitgedrukt. Toen ontstond ook 
het probleem van doubleren en onvoltooi
de opleidingen; een probleem dat nu leidt 
tot enorme verspilling van geld en grate 
maatschappelijke en individuele schade. 
De idee, dat uit de bestudering van een 
aantal afzonderlijke vakken een totaal
beeld zou ontstaan, is een loos idee geble
ken. Het later maatschappelijk functione
ren van de aldus opgedane kennis is vrij
wel niet als totaliteit te toetsen. Ieder kent 
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de goede leerlingen die in de maatschappij 
slecht functioneren en andersom. Er 
wordt al jaren in het onderwijs gesteld, 
dat van de totaliteit moet worden uitge
gaan. Maar dit is altijd vertaald naar de 
afzonderlijke les toe, niet naar het totale 
onderwijsgebeuren. Gevolg hiervan is een 
slechte coordinatie van de afzonderlijke 
vakken en overlading van programma's. 
Het onderwijs, zoals wij dat kennen, is 
schoolonderwijs. Langzamerhand dringt 
steeds meer het inzicht door dat er ook 
buitenschools geleerd kan en moet wor
den. J a, de buitenschoolse ervaring in 
reele maatschappelijke en beroepssituaties 
is het meest echte en effectieve Ieren ge
bleken. Er is hiermee bij verschillende 
opleidingen wei een begin gemaakt, maar 
voor de overgrote meerderheid van scho
len is dit een onontgonnen gebied. 

De maatschappij is veranderd, de leer
lingen ook. Maar de leerstof en de metho
den zijn vaak achtergebleven. Het onder
wijs spreekt de leerlingen niet meer aan. 
Vooral na het intreden van de puberteit 
is de leerling vrijwel niet meer te moti
veren tot actieve deelname aan het on
derwijsleerproces, omdat dit niet op zijn 
situatie is afgestemd. Men noemt dit wel 
de 'onderbenutting van de adolescentie
periode'. 
Het traditionele onderwijs drukt leer
lingen en leerkrachten in een passieve rol. 
Ze staan niet in, maar naast de maat
schappij. 

Andere kritiekpunten zijn: de problema
tische verhouding tussen onderwijs en ar
beidsmarkt; het onderwijs is veel te theo
retisch; de leerlingen hebben geen zicht 
op hun eigen perspectieven in relatie tot 
hun mogelijkheden en de maatschappe
Iijke realiteit. 
Dit laatste wordt vooral ondersteund met 
de klachten, dat: 
a. het onderwijs de jongeren onvoldoende 
in staat stelt tot beroepskeuze te komen, 
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aileen al doordat de school te weinig op 
de hoogte is van ontwikkelingen in het be
roepsleven; 
b. het beroepsonderwijs het contact ver
liest met de technologische veranderingen; 
c. het onderwijs onvoldoende jongeren 
helpt in te spelen op mogelijkheden voor 
democratisering van de besluitvorming in 
de bedrijven en op normen in de werk
situatie; 
d. het onderwijs te weinig aansluit bij de 
individuele mogelijkheden van de jonge
ren. 

Werken aan een oplossing 
In juli 1976 heeft de Innovatie Commissie 
Participatie-onderwijs (afgekort I.C.P.) 
reeds een advies uitgebracht dat als titel 
meekreeg: 'Hoofdlijnen van een innovatie
plan'. Dit eerste ad vies werd in januari 
1977 gevolgd door een tweede advies: 
'De stimuleringsstrategie' en een derde 
advies: 'De ontwikkelingsstrategie' (juli 
1977). Daarin staan voorstellen voor de 
realisering van nieuwe full-time en part
time onderwijsvoorzieningen voor 16-18/ 
19-jarigen. Tot op die dag hadden de be
windslieden hun beleidsvoornemens ten 
aanzien van dit advies nog niet bekend ge
maakt in de gebruikelijke vorm van een 
beleidsnotitie. 
De toenmalige ministers Pais en Albeda 
hebben in een brief van 31 mei 1978 aan 
de werkgevers- en werknemersorganisaties 
Iaten weten, dat er in de nabije toekomst 
voor de 16-18/19-jarigen part-time en 
full-time leerwegen van gelijkwaardig 
niveau zullen moeten openstaan. Verder 
valt uit de onderwijsbegroting voor 1979 
te lezen, dat de bewindslieden positief 
staan tegenover een verdere uitwerking 
van het participerend leren binnen de 
tweede cyclus van het voortgezet onder
wijs. 
Als concrete beleidsmaatregelen worden 
in de begroting o.a. genoemd: 
- een uitbreiding van het aantal ontwik
kelingsprojecten en deelexperimenten met 
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participerend leren; vormingsinstituten, 
scholen voor beroepsbegeleidend onder
wijs en middelbaar beroeps onderwijs; 
- een aanpassing van het progressief faci
liteitenbeleid om de bekostiging van ont
wikkelingsprojecten mogelijk te maken. 
Met het verschijnen van de notitie 'Proef
projekten nieuwe onderwijsvoorzieningen 
16-18-jarigen' in juli 1978 kwamen de 
ontwikkelingen in de sector van het vor
mingswerk, beroepsbegeleidend onderwijs 
en leerlingwezen in een stroomversnelling. 
De I.C.P. speelde daarop in door het uit
brengen van een 6e advies: Nadere voor
stellen over de ontwikkelingsstrategie. 
De toenmalige staatssecretaris van onder
wijs en wetenschappen drs. K. de Jong 
Ozn schreef als antwoord daarop: Ik 
streef ernaar in het najaar 1979 een be
leidsnotitie aan de daarvoor in aanmer
king komende organen voor te leggen. 
Voordat deze beleidsnotitie verscheen, 
gingen op 1 augustus 1979 reeds 17 proef
projecten van start. Echt een vliegende 
start. Kort voor de tijd weten de school
besturen pas welke afdelingen zijn toege
wezen. Er lag wei een voorstel van de 
overheid voor toekenning van afdelingen, 
maar of ze die daadwerkelijk zouden krij
gen, moest worden afgewacht. Daardoor 
was het bijzonder moeilijk om verant
woorde programma's te maken. Ook moet 
op dit punt geconstateerd worden dat de 
structuur van de opleidingen die de proef
projecten moesten gaan ontwikkelen vol
ledig ontbrak. Personele problemen bij het 
verrichten van dit ontwikkelingswerk zijn 
o.a.: 
- er moest veel worden gewerkt met part
time leerkrachten, die hun aandacht 
moesten verdelen tussen 'hun' school en 
het proefproject; 
- de rechtspositie van het personeel was 
zo onduidelijk, dat ervaren krachten vrij
wel niet toetraden. 

Ondersteuning 
Om de docenten toch zo vlug mogelijk als 
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een 'echte onderwijsbegeleider van het 
proefproject' te kunnen Iaten functioneren, 
is er een heel netwerk van 'ondersteuning' 
opgezet. Deze verzamelterm duidt op de 
verschillende werkzaamheden van instel
lingen, die geen onderwijs geven, maar 
wei pogen het geven van onderwijs te ver
beteren. In het ondersteuningsplan komen 
onder meer aan de orde: 
a. ondersteuning in het algemeen: 
- bij de leerplanontwikkeling 
- door middel van cursussen, trainingen, 
conferenties 

door systeembegeleiding 
- communicatie/ overdracht 
- onderzoek 
b. deskundigheidsbevordering van de on
dersteuners. 
Het grote aantal 'verzorgingsorganisaties' 
dat bij de ondersteuning van de proefpro
jecten betrokken is had als opdracht mee
gekregen: 
- de verschillende ondersteuningsvormen 
moeten vanuit een kader en plan werken; 
- de ondersteuningsorganisaties moeten 
gezamenlijk zorg dragen voor een alge
meen ondersteuningsplan voor het 
KMBO; 
- ieder van de samenwerkende onder
steuningsorganisaties werkt vanuit zijn 
eigen taakstelling en draagt voor de uit 
te voeren deelactiviteit de verantwoorde
lijkheid. 

In het 6e I.C.P.-advies wordt in hoofd
stuk 2.1.2 sterk aangedrongen op een 
goede begeleiding en opleiding van leer
krachten, omdat zij de ontwikkeling in de 
praktijk moeten realiseren, zowel op 
plaatselijk als op landelijk niveau. J e 
vraagt je af, gezien de hoeveelheid opge
dragen ontwikkelingsactiviteiten, wat nu 
precies de prioriteit verdient. Plaatselijk 
of landelijk? Veel projecten missen hierbij 
ook pijnlijk een eigen full-time onder
steuner binnen de school. 

Opzet proefprojecten 
De opzet van een proefproject KMBO is 
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duidelijk verschillend van de traditionele 
scholen. De bestaande schoolsoorten be
perken zich meestal tot een type ( catego
rie) onderwijs, bijv. LTS, LEAO, MAYO, 
met de daarbij behorende differentiaties. 
Het KMBO is daarentegen categorie
overschrijdend, d.w.z. meerdere typen 
van het onderwijs zijn samengevoegd bin
nen een instituut. Overigens moeten we 
hier wijzen op strijdigheid met de onlangs 
verschenen nota Voortgezet Basis Onder
wijs, waar weer wei uitgegaan wordt van 
categoriale scholen voor de beroepsoplei
ding. Hier zal duidelijkheid over moeten 
komen. 

De uitgangspunten 
Het gaat bij dit nieuwe onderwijs om par
ticiperend leren. Daartoe moet er vorm 
gegeven worden aan de volgende punten: 
- meervoudige kwalificatie, d.w.z. er 
wordt opgeleid met het oog op persoon
lijke maatschappelijke en beroepseisen; 
-drempelloze instroom. De toelatings
eisen tot het KMBO zijn: 6f 16 jaar oud 
zijn, 6f 10 jaar volledig dagonderwijs ge
had hebben, 6f een diploma bezitten van 
de le fase van het voortgezet onderwijs; 
- individualisering. De instroom van 
deelnemers met totaal verschillende voor
opleiding maakt klassikaal onderwijs vol
strekt onmogelijk (onze huidige wet- en 
regelgeving is sterk geent op klassikaal 
onderwijs!); 
- buitenschools leren. Het onderwijs, de 
school, moet vermaatschappelijken. Het 
bedrijfsleven moet een duidelijke verant
woordelijkheid hebben voor de opleiding 
van toekomstige werknemers: de school 
moet weer in het valle Ieven komen te 
staan. Het zou bij regering en parlement 
hoog op de prioriteitenlijst moeten staan, 
dat er in dit verband een samenhangend 
stage-beleid komt; 
- flexibele afsluiting. Iedere deelnemer 
ontvangt bij het verlaten van de school 
een diploma, waarop vermeld staat of het 
om een volledige of een onvolledige af-
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sluiting gaat. Wat de deelnemer dan echt 
bereikt heeft wordt vermeld op een bijge
voegde profielbeschrijving. Er is haast bij, 
dat regering en parlement de rechten van 
deze diploma's vaststellen, in verband met 
doorstroming naar andere schoolsoorten!; 
- aansluiten aan de belevingswereld van 
de jongeren. Vooral drop-outs kunnen 
zich vaak niet voorstellen dat leren aange
naam en nuttig kan zijn. Er moet onder
wijs ontwikkeld worden dat deze jong
volwassenen een grate mate van eigen 
verantwoordelijkheid geeft en dat ze er 
meteen toe opleidt dat ze deze verant
woordelijkheid kunnen dragen. Het 'sa
men verantwoordelijk zijn' komt hiermee 
daadwerkelijk in de school, met een uit
straling naar de maatschappij; 
- persoonlijke en maatschappelijke bege
leiding, de groene draad in de opleiding. 
Aandacht voor de individuele deelnemers 
van aile leerkrachten, maar in het bijzon
der van de leerlingbegeleider. De grate 
verscheidenheid binnen de deelnemers
groep, vooral ook in het sociale vlak, 
maakt individuele begeleiding tot een ab
solute voorwaarde. Uiteraard heeft dit ge
volgen voor de samenstelling van het per
soneelsteam; 
- extra aandacht voor meisjes. Het 
KMBO moet extra aandacht geven aan 
meisjes in de proefprojecten. Als basis 
hiervoor dient de regeringsnota 'Emanci
patie proces van verandering en groei'. 
Het gaat in de eerste plaats om voorlich
ting aan meisjes en hun ouders. Maar de 
voorlichting moet zich ook rich ten op het 
totale bedrijfsleven. Hiermee dienen rela
ties te worden gelegd die het bedrijfsleven 
vertrouwd moeten maken met vrouwen in 
traditionele mannenberoepen. Hoewel op 
het ministerie ter stimulering hiervan 
een extra potje beschikbaar is, blijkt het 
soms moeilijk daadwerkelijk extra facili
teiten los te krijgen. 

Deze uitgangspunten vormen een duidelijk 
samenhangend geheel. Maar hct is zo 
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nieuw in het Nederlandse onderwijs, dat 
er vrijwel geen deskundigen zijn, die het 
geheel overzien en de informatie op een 
adequate manier kunnen doorgeven. Er 
is natuurlijk wel de nodige theorievor
ming. Ook zijn er allerlei experimenten 
geweest op deelgebieden, rapporten ver
schenen, boeken geschreven. Maar de 
projecten moeten dit allemaal verwerken, 
van de theorie omzetten in de praktijk. 
De docent binnen deze vorm van onder
wijs moet dan wel een schaap met vijf 
poten zijn. Daarbij zijn de directe facili
teiten voor de proefprojecten minimaal. 
Veel faciliteiten komen buiten de proef
projecten terecht, zonder dat de projecten 
hiervan een positief effect ondervinden. 
Daardoor is de werkdruk op het grond
vlak onredelijk hoog. Een punt voor de 
parlementsleden om een ogenblik bij stil 
te staan. 

Knelpunten 
Aangezien de aanvragende instanties er
van uitgingen, dat het KMBO zijn beslag 
kon krijgen binnen de bestaande acco
modaties en van regeringswege steeds ge
steld is, dat alles zoveel mogelijk budget
tair neutraal moest verlopen, blijven de 
knelpunten niet uit. 
Steeds meer wordt duidelijk dat de werk
omstandigheden van docenten, directies 
en leerlingen verre van optimaal zijn. Uit 
de rapporten van Inspectie, W.O.P., 
V.L.O.G., L.O.G.i en de voortgangsrap
portage van diverse proefprojecten is een 
bloemlezing te halen van de vele proble
men die er zijn. We wilen in het volgende 
ingaan op: 
- lesroosters 

normvergoeding 

meervoudige vestiging 

kansarme groep. 

Lesroosters 
De wet- en regelgeving moet drastisch wor
den aangepast en herzien als het KMBO 
met al zijn uitgangspunten daadwerkelijk 
gerealiseerd zal worden. De opzet van het 
KMBO volgens de uitgangspunten is niet 
mogelijk in frontaal klassikaal onderwijs. 
De klassieke lesroosters zijn niet meer te 
hanteren. Er moet een lerarenrooster 
komen, waarop de deelnemer zijn indivi
duele rooster kan plannen. De grenzen 
voor de lessentabel moeten ruimer worden 
en over langere perioden (bijv. een jaar) 
aangegeven. Bij gebleken behoefte moeten 
de leraren-roosters enkele malen per jaar 
aangepast kunnen worden. 
De leraarlessenformule is moeilijk te han
teren vanwege de doorlopende in- en uit
stroom van deelnemers. Achteraf is vast 
te stellen hoeveel lessen er gegeven had
den mogen worden en hoeveel er gegeven 
zijn. De scholen moeten op dit purit het 
recht krijgen van een soort rekening
courant voor lessen. Modern onderwijs in 
deze tijd heeft ook de produkten van deze 
tijd nodig om te kunnen functioneren. 
Voor een goede planning der lessen zal 
elke school de beschikking moeten krijgen 
over een computer met een bijbehorend 
programma. 

~orn1vergoeding 

De normvergoeding per leerling, waaruit 
materiaalkosten en dergelijke moeten wor
den bestreden, is voor het KMBO gelijk
gesteld met het Middelbaar Technisch 
Onderwijs. Het MTO is een sterk theo
retische opleiding, met vaak slechts 4 uur 
(demonstratieve) praktijk. De KMBO
deelnemer heeft een lesrooster waar on
geveer 12 uur praktijk op voorkomt. Die 
praktijk moet levensecht zijn, aansprekend 
en gericht op een beroepsopleiding. Een 
timmerman kan dan niet beziggehouden 

1 W.O.P. = Werkgroep Ondersteuning Proefprojecten 
V.L.O.G. = Voorlopige Landelijke Overleg Groep 
L.O.G. = Landelijke Ontwikkelings Groep (per vakrichting). 
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ONDERWIJS 

worden met nestkastjes en kleuterstoeltjes. 
Daarnaast moet (volgens de motie-Deet
man) per week 4 uur aansluitend vor
mingswerk worden gegeven. Het vor
mingswerk krijgt daarvoor per deelnemer 
per uur een behoorlijk bedrag uitgekeerd. 
Bij het KMBO moet dit werk ook uit de 
normpost betaald worden. Het zal duide
lijk zijn, dat hier problemen zijn ontstaan. 
Met kunst- en vliegwerk en door de 
ouders een forse bijdrage in de kosten te 
laten betalen wordt getracht de eindjes 
aan elkaar te knopen. Dit heeft zeker twee 
bezwaren: 

- veel deelnemers komen uit financieel 
zwakke gezinnen die deze extra last moei
lijk kunnen en niet behoren te dragen; 

- op deze wijze ontstaat geen inzicht hoe 
bij reguliere invoering de normvergoeding 
zou moeten zijn. 

Voor het einde van de proefperiode zou 
hier nog een herziening moeten plaats
vinden. 

Meervoudige vestiging 
De huidige proefprojecten gaan uit van 
samenwerkingsverbanden van meerdere 
scholen. Deze bieden samen ook onder
dak aan het proefproject. Men noemt dit 
heel mooi een meervoudige vestiging. Bij 
andere scholen heet het gewoon dislocatie. 
Soms zitten delen van proefprojecten 30 
a 40 km uit elkaar. Dit is in vele gevallen 
fnuikend voor de communicatie binnen 
het proefproject. Het belemmert de inte
gratie van vakken en de ontwikkeling van 
deze nieuwe onderwijsvorm. Centrale 
coordinatie is bijna niet mogelijk. Ontwik
kelingsfaciliteiten worden zeer versnip
perd. Sommige projecten dreigen hierop 
gewoon te mislukken. Er zijn veel extra 
onkosten. Elke vestiging moet volledig de 
beschikking hebben over een goede me
diatheek en kopieerapparatuur. Wanneer 
de meervoudige vestiging ook in de toe
komst een veel voorkomende situatie 
moet zijn, zullen daar materieel en finan-
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cieel de consequenties uit aanvaard moe
ten worden. 

Kansarme groep 
Het is de bedoeling dat het KMBO het 
dat in de W.V.O. kiervrij zal dichten. De 
drempelloze toelating moet hiervan de 
basis zijn. Drempelloze toelating heeft 
echter aileen maar zin en is aileen dan 
verantwoord, wanneer de school de deel
nemer iets te bieden heeft. Dat is niet 
met allen het geval. Afgezien van het feit, 
dat niet elk project alle opleidingen aan 
kan bieden, dreigen er toch weer een 
aantal jongeren uit de boot te vallen. Het 
gaat om de zwakbegaafden, de kansar
men, de jongelui die extra aandacht nodig 
hebben. Een beroepsopleiding is dan vaak 
te hoog gegrepen. Wel kan veel gedaan 
worden op het gebied van maatschappe
lijke kwalificatie en redzaamheid. Het 6e 
en 9e I.C.P.-advies spreekt van het in
stellen van groepen voor kansarme jonge
ren. Wij menen dat hier binnen het 
KMBO ruimte voor moet komen, met vol
doende begeleiding. Wij denken aan een 
groepsgrootte van ongeveer 10 deelne
mers. De overheid zou althans enkele 
proefprojecten hiermee ervaring moeten 
laten opdoen! 

Besluit 
Met de inhoud van dit artikel zijn wij 
ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van 
het KMBO, de opzet van de proefprojec
ten, de uitgangspunten en de knelpunten. 
Mogelijk dat de doelstellingen van het 
KMBO ambitieus overkomen. Maar in de 
praktijk blijkt, dat met inzet en inventivi
teit toch vorm gegeven kan worden aan 
een nieuwe wijze van school zijn. Onze 
ervaring is, dat de grootste stappen voor
uit worden gezet op die momenten dat 
verantwoordelijkheid wordt overgedragen 
naar de deelnemers. Dit moet CDA'ers 
aanspreken. Maar wat dat betreft is er 
meer in dit onderwijs, zoals het enorme 
belang van een persoonlijke begeleiding, 
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een individueel programma per deelne
mer, iedereen optimale kansen bieden, 
uitbannen van de overgangsproblematiek. 
De vorming van jonge mensen, die be
kwaam zijn hun eigen weg te vinden, die 
beschikken over vaardigheden voor een 
eigen meningsvorming. Die kunnen om
gaan met informatie. Argumenten op de 
rij kunnen zetten. Die zich duidelijk mon
diger gaan gedragen. De vooruitgang is 
op dit punt bij velen in enkele maanden 
spektaculair. 
Welk een goede zaak voor een democra
tische samenleving. Daarom ook moet het 
CDA zich inzetten voor de uitbouw van 
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dit onderwijs. Er moeten faciliteiten ko
men om zo spoedig mogelijk een reguliere 
invoering te kunnen realiseren. Bijkomend 
voordeel zou zijn, dat er 50 a 60 duizend 
jongeren en 5000 volwassenen van de ar
beidsmarkt verdwijnen. Maar dit onder
wijs zal ook zijn uitstraling moeten heb
ben naar andere vormen van onderwijs. 
Onderwijs moet een stimulerend avontuur 
zijn, waar jonge mensen met plezier aan 
deelnemen. 
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CHRISTEN-DEMOCRATIE 497 

door dr. G. Puchinger 

Als hct volk de geschiedenis van de Nederlandse bodem 
geologisch niet kent, dan is cr nog nicts kapot, maar als het 
volk zijn cigen volkshistorie niet kent, dan zakt het wcg in 
materialisme of hct laat zich verleiden tot allerlei wild 
idealismc. 1 

H. Algra 
1972. 

overleden 1 juni 1982. 

Terugblik op dr. Hendrik Algra 

In het geestelijk driestromenland van rooms-katholicisme, orthodox-protestantisme 
en humanisme, dat Nederland sinds de middeleeuwen vormt, en in geestelijk opzicht, 
ondanks aile geroep om een politieke tweedeling, nog steeds is, behoort dr. Hendrik 
Algra in aile opzichten tot de tweede geestelijke volksgroep. 

Door grote ijver en een onverzadigbare 
kennisdrang gedreven, gestimuleerd door 
een geestelijk richtsnoer dat hem inspi
reerde om een in zijn ogen al meer chaoti
sche ontwikkeling toch als een eenheid 
te zien, was hij in staat op eigen kracht 
zich een maatschappelijke plaats te ver
overen, die vele anderen zich vooral ver
werven dank zij connecties die een univer
sitaire opleiding doorgaans in ruime mate 
schenkt of ten gevolge heeft. 
Hendrik Algra volgde van 1901 tot 1909 
de christelijke lagere school te Wirdum 
in Friesland. Maar het blijft zijn ere dat 
hij, die later jarenlang een gezien senator, 
bijna levenslang een erkend journalist, 
binnen eigen kring een door het grote pu
bliek graag gelezen geschiedschrijver, en 
tegen het eind van zijn Ieven eredoctor 
van een onzer universiteiten was, toen 
hem eens gevraagd werd zijn levensloop 

met data weer te geven, zijn maatschap
pelijke loopbaan begon met: '1909: 
knechtje bij de boer'. 
Men kan Algra wat dit ailes betreft niet 
begrijpen, wanneer men hem niet volop 
plaatst tegen de achtergrond van het ne
gentiende-eeuwse reveil dat Groen van 
Prinsterer, Kuyper en Bavinck (vooral 
ook deze laatste!) in politiek en theolo
gisch opzicht schonken aan de volksgroep 
die gekozen had voor de kerkelijke refor
matie van de zestiende eeuw. Dat dit 
reveil voor die volksgroep kerkelijk en 
politiek in feite tevens een nieuwe scheur 
betekende en zelfs de kiem legde voor 
steeds weer nieuwe kerkelijke en politieke 
afscheidingen -tot op vandaag! - kan het 
oog niet doen sluiten voor de inspirerende 
kracht die in de negentiende eeuw ont
waakte en die mede ons religieuze en po
litieke Ieven van de twintigste eeuw zou 

1 Dr. G. Pnchinger e.a., Doctor A lgra de Friese senator, Franeker, 1980, pag. 54. 
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beheersen. 
Dat juist door de nieuw ontwaakte spiri
tualiteit ook vele 'kleyne luyden' een 
nieuwe maatschappelijke kans kregen, dat 
diverse 'kleyne luyden' in het door Groen, 
Kuyper en Bavinck aangegeven voetspoor 
vanuit eigen oefenterrein en naaste kring 
zouden doorstoten tot nationale hoogten, 
daarvan is op geheel eigen wijze, na !den
burg en Colijn, ook Hendrik Algra een 
van de vele sprekende voorbeelden ge
weest. 
Dat hij voornamelijk door jarenlange 
nijvere zelfstudie - volbracht geheel con
form de inzichten van Groen, Kuyper en 
Bavinck - zich een vooraanstaande plaats 
heeft weten te verwerven, is weliswaar 
voor iemand die als 'knechtje bij de boer' 
begonnen was, respectabel, maar hebben 
in zijn en anderer kring meerderen ge
presteerd. Uniek daarentegen is het feit 
dat hij met de vorming die hij zich eigen 
maakte meer heeft gedaan dan zich een 
vooraanstaande maatschappelijke plaats 
te veroveren: hij heeft wat hij zich zelf 
met de jaren had onderwezen ook aan 
anderen geleerd, conform Algra's zo ge
liefde bijbeltekst: 'Hetgeen wij gehoord 
hebben en weten, en onze vaderen ons 
hebben verteld, dat willen wij voor hun 
kinderen niet verhelen; wij willen vertel
len aan het volgende geslacht des Heren 
roemrijke daden, zijn kracht en de won
deren die Hij gewrocht heeft' (Ps. 78:3-4). 
Op de basis van zijn moeizaam veroverde 
kennis bouwde hij verder, en men kan 
nauwelijks afmeten wat men in hem meer 
dient te respecteren: de wijze waarop hij 
zich de kennis veroverde om voor een 
'knechtje bij de boer' toch waarlijk niet 
gemakkelijke examina voor onderwijzer 
(1914), hoofdacte 01916), MO-geschiede
nis (1924) en MO-Nederlands (1928) te 
behalen, dan wel de wijze waarop hij als 
hoofdredacteur van het Friesch Dagblad 
(1935-1977), als lid van de Eerste Kamer 
(1946-1969), als voorzitter van de Gere
formeerde Jongelingsbond (1948-1957) 
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en schrijvend in talloze bladen als Anti
revolutionaire Staatkunde en Nederlandse 
Gedachten, uiting heeft gegeven aan de 
overtuiging van waaruit hij zijn inzichten 
had opgebouwd. 
V oor Algra was zijn levensovertuiging 
alles; al wat daarmee samenhing (kennis, 
levenservaring, persoonlijke aanpak, om
gang, bestuur) stond daarmee in levend 
verband. Wie zijn levensovertuiging om
zeilde, leefde langs Algra heen; wie die 
begreep en aanvaardde, vond toegang tot 
zijn hart; voor wie die niet respecteerde 
lag het conflict met hem gereed. 
De aan de Leidse academie gevormde 
aristocratische jurist en classicus Groen 
van Prinsterer had deze gereformeerde 
en anti-revolutionaire overtuiging 'ont
dekt' in de crisis die hij doormaakte ge
durende de scheuring van het Verenigd 
Koninkrijk in 1830, en had die overtuiging 
zowaar 'teruggevonden' in de geschiede
nis van het gereformeerde volk, zoals 
Kuyper tot eigen verbazing de levende 
Calvijn, die aan de rijksuniversiteiten nog 
slechts als een hoog geschatte, maar in 
spirituele zin dade autoriteit vereerd werd, 
had teruggevonden in de gesprekken met 
zijn eenvoudige boeren-gemeenteleden in 
zijn eerste gemeente Beesd in de Betuwe. 
Algra heeft een vijftig jaar later deze over
tuiging van het weer tot ontwaking ge
komen gereformeerde volk via zijn ouders 
regelrecht 'geerfd', en vanuit die overtui
ging heeft hij veel gelezen, heeft hij zich 
ontwikkeld en heeft hij zonder enige 
schroom die overtuiging uitgedragen, aan
vankelijk binnen eigen beschermd milieu, 
na de tweede wereldoorlog ook daarbui
ten, in de kring van mensen die zijn over
tuiging niet deelden. 
Hij betoonde daarbij de twee kenmerken 
van vrijwel aile begaafde autodidacten: 
een groot respect voor aile ware autoriteit 
en kennis, die hij op zijn levensweg ont
moette, waar vandaan dan ook afkomstig; 
maar daarnaast ook een gepaste vrijmoe
digheid jegens allen die hem aanspraken 
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op zijn overtuiging en al wat daaruit 
voortkwam en daarmee samenhing. Noch 
binnen noch buiten eigen kring is Algra 
ooit voor wetenschappelijke, politieke of 
kerkelijke autoriteiten 'omgevallen'; dat 
hebhen allen die zijn artikelen lazen kun
nen ervaren. Het Ieven had hem geleerd 
dat 'autoriteiten' vaak met elkaar in strijd 
kwamen, en dat er dan tach een keuze 
moest worden gemaakt; Algra meende dat 
eigen overtuiging als maatstaf getoetst 
aan historische ervaring, en een nuchter 
hanteren van die maatstaf, hetrouwhaar
der was dan menig autoriteit van wie men 
maar moest vermoeden waarom hij in de 
wetenschap, in de politick en in de kerk 
sprak zmlls hij sprak. 
Hierhij heeft men te hedenken dat hij 
binnen eigen gereformeerde kring twee 
kerkscheuringen meemaakte (1926 en 
1944), die hem, zoals hij het eens uit
drukte, een 'hijna fysieke pijn' 2 hehhen 
gegeven. Voorts heeft hij in politick op
zicht lang genoeg meegedaan om onder 
zijn politieke tegenstanders vrienden te 
verwerven (Fedde Schurer), terwijl hij 
binnen eigen kring menigmaal slag heeft 
moeten leveren. Voor wat het eerste he
treft paste Algra uitstekend in de Eerste 
Kamer, waar de politieke verschillen 
doorgaans ondergeschikt worden gemaakt 
aan het gemeenschappelijk heraad. Voor 
wat het tweede hetreft heeft hij diverse 
malen hinnen de anti-revolutionaire partij 
het voortouw genomen in de kritiek tegen 
het partijhestuur en de Tweede-Kamer
fractie, tot in zijn memoires Mijn werk, 
mijn !even (I 970) toe. Een ieder die de 
toenmalige anti-revolutionaire partijver
gaderingen heeft hijgewoond, herinnert 
zich nog dat anti-revolutionaire ministers, 
Kamerleden en hestuursleden goed Iuis
terden, wanneer Algra zich in het dehat 
mengde, 't zij hij prees dan wei kritiseer
de, waarhij hij de wijsheid had het door
gaans allebei te doen, om daarmee zijn 
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kritiek zowel aannemelijk te maken als 
deze duidelijk te profileren. 
In het hij Uitgeverij Wever te Franeker 
verschenen hoek Doctor Algra de Friese 
Senator krijgt men een duidelijke indruk 
van het hrede scala van puhlieke werk
zaamheden, waaraan Algra zich heeft ge
geven. Zelfs voor wie aan het lezen niet 
toekomt is een hezien van de foto's vol
doende om te weten dat Algra een hrede 
werkkring had, terwijl een ieder die hem 
gekend heeft weet dat hij geen terrein 
hetrad zonder er zich te doen gelden, want 
Algra liet zich nooit wegcijferen en had 
een goed ontwikkeld zelfhewustzijn. 
Natuurlijk is oak in dit hoek lang niet 
alles hehandeld wat de moeite waard zou 
zijn. Ik denk hijvoorheeld aan zijn lid
maatschap van het deputaatschap voor de 
Generale Synode van de Gereformeerde 
Kerken over de theologie van Kuitert, 
o.a. samen met Rijnsdorp en Bruins Slot, 
een deputaatschap dat niet van onhelang 
is geweest hij de heslissingen op de Syno
de in die tijd. 
Maar wat zeker genoemd dient te worden 
is het werk van Algra als historicus. 

Vanwege zijn meer dan vijftigjarige pers
arheid, waarhij wei zeer speciaal in het 
oog springt zijn twee en veertigjarig hoofd
redacteurschap van het Friesch Dag
blad (1935-1977) ontving Algra hij het 
eeuwfeest van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam in 1980 het eredoctoraat in 
de sociale wetenschappen, met als ere
promotor zijn vroegere collega-hoofdre
dacteur van De Rotterdammer j Nieuwe 
Haagse Courant, prof. dr. E. Diemer. In
middels zou het niemand verwonderd heh
hen wanneer Algra een eredoctoraat had 
ontvangen voor de literaire faculteit, maar 
een ieder die de huidige stand van zaken 
kent in de geschiedwetenschap in Neder
land, zal verstaan dat dit niet mogelijk 
was. 

' Dr. G. Puchinger, Hervormd-Gereformeerd, een of gescheiden, Delft, 1969, pag. 61. 
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En toch is de betekenis van Algra voor de 
geschiedbeoefening - die niet altijd hoeft 
samen te vallen met de binnen de Univer
siteit beoefende geschiedwetenschap -
binnen zijn eigen volksgroep groot ge
weest, en met name is hij gewaardeerd 
door twee grote geschiedschrijvers van de 
vorige generatie van historici: Huizinga 
en Gerretson. 
Ik denk hier met name aan zijn verblijf 
als gijzelaar in St. Michielsgesteld ( 4 mei 
1942 tot 21 december 1943), waar vele 
gijzelaars op hun vakgebied lezingen en 
voordrachten hielden voor hun mede
gijzelaars. Algra had de moed - want dat 
is het, gegeven zijn program en gehoor! -
om in een vijftigtal lezingen (twee per 
week) de gehele Nederlandse geschiedenis 
langs te gaan. Dr. H. Brugmans schrijft 
daarover in het Gedenkboek Gijzelaars
kamp 'Beekvliet': 'Algra heeft zijn vader
landse geschiedenis beeindigd voor een 
zaal, die even vol en even geestdriftig 
was, als toen hij begon' (pag. 143). Gerret
son merkte hierover later op: 'En dat zegt 
wat, zo'n publiek als in Gestel luisterde 
drieenvijftig maal te boeien.' 3 

Het zegt bovendien iets dat niemand min
der dan Huizinga, de ster van die dagen 
aan het toch waarlijk niet duistere histo
rische firmament van die tijd, die van 7 
augustus tot 30 oktober 1942 al evenzo 
gedwongen te 'Beekvliet' vertoefde, en 
die zelden of nooit andere voordrachten 
bijwoonde (ook die van Geyl niet), de 
voordrachten van Algra, op de eerste rij 
gezeten, trouw bezocht, en na afloop van 
iedere lezing Algra de hand drukte, zoals 
de ouderling de dominee doet na de 
preek. 
Wat heeft Huizinga getroffen in deze 
lezingen? Ik vermoed het authentieke, 
wil men het calvinistisch-autochtone, dat 
hij voordien zelden zo direct zal hebben 
ontmoet. Huizinga was zelf van opleiding 

geen historicus, was wat zijn eigenlijke 
vak betreft dus evenzeer autodidact, had 
mede daardoor zelf een volstrekt eigen 
stijl en aanpak van alle historische proble
men die hij ter hand nam; zou hij niet op 
zijn beurt het eigene van Algra's betoog 
en inzichten, visie en levensbeschouwing 
geproefd en gewaardeerd, op zijn minst 
merkwaardig en boeiend gevonden heb
ben? 
Men ziet de oudere Huizinga in de aula 
van 'Beekvliet' verstild luisteren naar de 
onverwachte intonaties van Algra's be
togen: een geleerde die in zijn jonge jaren 
door de studie van Boeddha was verdiept, 
die het rijk der letteren in Nederland door 
en door kende, aan de voeten van de 
ruige, getuigende kracht van een andere 
autodidact, Algra, die leefde van alles wat 
in Leiden zeker gedurende een eeuw niet 
meer gedoceerd was en ook nauwelijks 
door hoogleraren en studenten aldaar ge
kend en ontmoet kon worden. 0 zeker, 
bepaalde gebreken en eenzijdigheden zul
len Huizinga wei zijn opgevallen. Ons is 
in deze geest een zeer directe beoordeling 
bewaard gebleven van niemand minder 
dan van Anton van Duinkerken, die over 
zijn ontmoetingen met Algra in 'Beekvliet' 
mij in 1966 opmerkte: 'Dat vond ik in 
ons gijzelarenkamp nu wat men noemt een 
sympathiek man, maar hij was erg anti
rooms, zoals ik toen erg anti-gereformeerd 
dacht. Hij is een knap volkshistoricus, 
maar zijn vaderlandse geschiedenis gaat 
niet over mijn vaderland.' 4 Huizinga zal 
van dat anti-roomse minder last hebben 
gehad dan Anton van Duinkerken; mis
schien zal de voorzichtige Huizinga, die 
alles wat hij beschreef meer indirect dan 
op de man af benaderde, die het zeker 
steeds meer om de sfeer dan om de leer 
ging, gedurende deze Beekvlietse aulale
zingen het gevoel hebben gehad dat Allard 
Pierson eens vertolkte, na een bepaald 

3 C. Gerretson, Verzamelde W erken, Baarn, 1975, V, pag. 321. 

1 Drs. G. Puchinger, Is de gereformeerde wereld veranderd?, Delft, 1966, pag. 128. 
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gedicht van Da Costa te hebben geciteerd: 
'Muntte de vorm uit door zeldzame veer
kracht, door stoutheid meer dan door 
liefelijkheid, volkomen hetzelfde mag ten 
aanzien van den inhoud verzekerd wor
den.' 5 

Dit alles komt onwillekeurig nog eens in 
gedachten wanneer wij veertig jaar later 
bovendien van de hand van prof. dr. J. 
Zijlstra vernemen 'dat naar mij uit be
trouwbare bran is gebleken, het de grate 
Huizinga zelf is geweest die in een con
versatie met Jan Romein, van oordeel 
was dat Algra als historicus professorabel 
kon worden geacht.' II 

Gerretson heeft bij de uitgave van deze 
lezingen, De eigen weg van het Nederland
se volk, erover geschreven: 'Objectiviteit 
en subjectiviteit schijnen bij Algra in een 
juist evenwicht. Hij is geen vakgeleerde; 
hij schrijft niet op grand van eigen bron
nenstudie, maar van de publikaties van 
anderen. En dat is vermoedelijk een van 
de redenen waarom hij geslaagd is. Want 
de details waaronder de bronnenstudio
sus bedolven raakt, zijn vaak als de bo
men, waardoor men het bos niet meer ziet. 
Algra heeft n6g een bijkomend voordeel 
gehad: hij beschikte te Gestel zelfs niet 
over zijn boeken en was 'genoodzaakt, 
deze voordrachten samen te stellen vrijwel 
zonder materiaal'. Dat is zonder twijfel 
aan de eenheid van het werk zeer ten 
goede gekomen. Ook Pirenne heeft, ge
durende de eerste wereldoorlog, in een 
Duits gevangenkamp een werk op die ma
rrier samengesteld en het is een van zijn 
schoonste geworden.' 7 

Inmiddels, dat twee historici van formaat, 
cen uit humanistische kring en een uit de 
Groeniaanse school, waardering hebben 
betoond voor Algra's werk als historicus, 
bewijst wei dat men zijn betekenis ook als 
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historicus niet moet onderschatten, maar 
is nog geen reden hem in Christen Demo
cratische V erkenningen als zodanig te 
herdenken. 
Die reden is veeleer gelegen in het feit 
dat hij ook als historicus in zijn publika
ties een levenslange verbondenheid bleef 
betonen met het christelijke, in zijn geval 
vooral het gereformeerde en anti-revolu
tionaire volksdeel. Het kan mij hierbij niet 
uit de gedachten hem hierin steeds weer 
te vergelijken met een verre negentiende
eeuwse tegenvoeter, de rooms-katholieke 
historicus dr. W. J. F. Nuyens (1823-
1894). 
Deze medicus uit Westwoud schreef in de 
vorige eeuw uit diepe verbondenheid met 
het rooms-katholieke volksdeel de ge
schiedenis van Nederland, zoals hij die 
als rooms-katholiek beleefde. Men moge 
zijn werken eenzijdig achten, maar ze 
hebben niet aileen het rooms-katholieke 
volksdeel op de hoogte gebracht van hun 
eigen geschiedenis, maar zijn oeuvre heeft 
tevens een noodzakelijke correctie bete
kend op het protestantse geschiedbeeld 
van Groen van Prinsterer en het humanis
tische geschiedbeeld van Fruin, welke 
beide historici overigens de grootheid be
zaten aan Nuyens hun openbare lof voor 
zijn werk niet te onthouden. Zander het 
te weten heeft Nuyens tevens de stoot 
gegeven tot de Nederlandse rooms-katho
lieke geschiedschool, die in geschiedschrij
vers als Brom, Verberne en Rogier te Nij
megen zijn welovertuigde hoogtepunten 
von d. 
Geheel anders verging het de gerefor
meerden. In Groen vonden ze, in dezelfde 
tijd dat Nuyens en Fruin optraden, een 
begaafd, veelzijdig, scherpzinnig en vooral 
ook religieus overtuigd geschiedschrijver. 
Maar toen de geschiedwetenschap aan 
de Vrije Universiteit eenmaal waster hand 

" A. Pierson, Isaac da Costa, een lu'rdenkingsrede, Haarlem, 1865, pag. 40. 

" Zie noot 1, pag. 8. 
7 Zie noot 3, pag. 319-320. 
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genomen, kreeg men ook oog voor het 
gevaar dat men de geschiedenis in apolo
getische zin kan misvormen en zelfs mis
bruiken. Vooral na de tweede wereld
oorlog sloeg men aan de Vrije Universiteit 
een weg in die tot doel had Groen zowel 
staatsrechtelijk als historisch streng te 
toetsen en na te rekenen. Op zich zelf is 
dat goed geweest, want bet zijn de ware 
leerlingen niet die nalaten de leermeester 
te toetsen. 
Maar de wetenschap, iedere wetenschap, 
en vooral de vakwetenschap, heeft het 
gevaar ten slotte z6 objectief te willen 
worden, z6zeer in gesprek te willen treden 
met wat veraf is, dat men het eigene van 
de persoon van de onderzoeker vergeet, 
dat de historicus geen aandacht meer 
heeft voor eigen 'geestesvolk' waaruit hij 
stamt, dat hij en zijn lezers geen oog meer 
hebben voor eigen volksgeschiedenis, voor 
eigen historische problematiek. Zou de 
op zich zelf juiste zelfkritiek daarop uit
lopen, dan zou men alsnog eigen levens
beschouwing en eigen richting van de ge
schiedbeoefening, ook met de beste be
doelingen, verloren hebben en daarmee 
bet ideaal van Groen van Prinsterer en 
Nuyens, van de Vrije Universiteit en 'Nij
megen' zijn kwijt geraakt. In de histori
sche kringloop moge zulk een gang van 
zaken te begrijpen zijn, en diegenen die 
onze overtuigingen niet delen mogen dit 
zelfs een 'wetenschappelijk' voordeel ach
ten, het spreekt van zelf dat wie de over
tuigingen en bezieling van Groen van 
Prinsterer en Nuyens kennen en delen, 
zulk een kringloop niet zullen toejuichen. 
Het is Algra geweest die met een diepe 
overtuiging begrepen heeft dat men bet na 
veel discussie over allerlei in de geschie
denis, waarover men vroeger van mening 
verschilde, wei eens kan worden, maar dat 
diverse motieven en beschouwingswijzen 
nu eenmaal samenhangen met ieders eigen 
kijk op godsdienst, wijsbegeerte en levens
beschouwing in bet algemeen. 
Ook de voorkeuren van vele hedendaagse 
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historici zijn voorkeuren die, vaak onbe
wust, samenhangen met godsdienst, wijs
begeerte en levensbeschouwing, 6f ook de 
negatie daarvan. Op dit punt zat Algra 
ook als historicus op precies dezelfde lijn 
als het CDA in de politiek, en liet hij zich 
niets wijsmaken, ook niet door hoogge
leerde autoriteiten. Hij begreep, zoals ook 
het nationaal-socialisme dat zo goed be
greep, dat men een volk ( ook staatkundig) 
op tweeerlei wijze kan uitroeien: door bet 
zijn religieuze en politieke overtuiging te 
ontnemen, en door bet zijn eigen kijk op 
de geschiedenis te ontnemen, wantin bei
de gevallen is dat volk ook weerloos 
jegens allerlei politieke wind van leer. Op 
dit gebied is Algra v66r, tijdens en na de 
tweede wereldoorlog uiterst waakzaam 
geweest. 
In zijn boekenseries H et erfdeel der V a
deren, I, II en III (1937-1946), en Dispe
reert niet, XIII delen (1941-1956), als
mede in H et wonder van de negentiende 
eeuw (1966) heeft Algra de visie van zijn 
geestesrichting op de geschiedenis van bet 
Nederlandse volk vastgelegd, en daarmee 
heeft hij grand onder de voeten gegeven 
van bet orthodox-protestantse volksdeel 
inzake eigen historie, zoals Nuyens dat in 
de vorige eeuw deed voor het rooms-ka
tholieke volksdeel. En dat is goed, want 
ieder volksdeel heeft er recht op, onder 
het kritisch en nauwlettend toezien van 
anderen, de eigen en de landshistorie te 
beschrijven zoals men dat zelf wenst. 
Rooms-katholieken, protestanten, libera
len, socialisten en communisten, zij heb
ben mede door hun overtuiging en afge
scheidenheid naast een gemeenschappe
lijke geschiedenis 66k ieder hun 'eigen 
geschiedenis'. Wil men van 'wonderen' 
spreken, dan heeft men het recht en de 
plicht die 'wonderen' in de geschiedenis 
ook aan te wijzen. De een zal daarbij 
wijzen op de geheel nieuwe spiritualiteit 
die de Reformatie bood, de ander op de 
grootheid van de rooms-katholieke volks
groep die, ondanks alle tegenstand van 
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machten en overheden, trouw bleef aan 
het oude geloof. De ene groep zal op de 
Vrije Universiteit of op 'Nijmegen' wij
zen, de andere op de Vakbeweging. Maar 
men heeft als historicus recht en plicht 
deze zaken conform eigen overtuiging 
ook in de geschiedschrijving vast te leg
gen. Z6 hebben, deels zeer terecht, deels 
voor correcties vatbaar, Groen van Prin
sterer en Van Schelven, Fruin en Hui
zinga, Nuyens en Brom, Romein en L. de 
J ong ieder hun geschiedverhaal verteld, 
en aileen wie overtuiging kan proeven, 
proeft daarin ook de overtuiging van de 
geschiedschrijver. Een geestesvolk gaat 
ten onder als het zijn geschiedenis niet 
meer kent, en niet meer voor iedere nieu
we generatie in eigen trant herschrijft. 
Een CDA zal sterven als het geen waarde 
toekent aan geestverwante staatsrechtge
Ieerden, wijsgeren en historici voor de 
politiek, want iedere politiek heeft te rna
ken en met de hedendaagse, actuele pro
blemen en met de persoonlijke Ievens
overtuiging en a! wat daaruit voortvloeit 
en met de eigen geschiedenis. 

Misschien heeft Algra wei eens te vee! 
oog gehad voor wat hij zag als het wonder 
van de negentiende eeuw, dan dat hij oog 
had voor de schaduwzijden van dat won
der (de vele twisten en afscheidingen die 
met dat wonder samenhingen) maar het 
was zijn recht om, geheel in de Iijn van 
Groen van Prinsterer en Gerretson voort
werkend, de pen op te nemen voor het 
gewone Iezerspubliek, toen vele, ook 
christelijke historici, zoals Gerretson 
reeds in 1935 schreef 8, a! meer voor 
elkaar gingen schrijven, steeds geleerder, 
steeds detaillistischer, steeds saaier en 
steeds verder verwijderd van het volk! 

Maar het is met de geschiedwetenschap 
als met de medische: ze bereikt niets, als 
ze uiteindelijk met haar resultaten het 
volk niet bereikt. En op dit punt nu was 
Algra een voorbeeldig historicus, die zeer 
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direct, zeer beeldend en helder schreef. 
zodat iedere Iezer het kon begrijpen. Hoe
wei hij een voorstander was van het werk 
van Dooyeweerd en Vollenhoven, en hij 
begreep dat ook voor de wijsgerige bezin
ning van de historici hun werk van waar
de was, heeft hij als geschiedschrijver niet 
te vee! aandacht geschonken aan proble
men van geschiedtheoretische aard, be
grijpende dat men met te vee! verdieping 
in de wijsbegeerte vaak de eigenlijke ge
schiedschrijving verzaakt. N atuurlijk heeft 
iedere historicus zijn uitgangspunten, die 
hem zelf en zijn werk bepalen. Bij Algra 
treft de concreetheid van zijn vertrekpun
ten. Ze zijn bij hem vrijwel steeds: zijn 
religieuze overtuiging, Friesland en de 
negentiende eeuw. En vanuit deze vuur
torens Iiet hij zijn Iicht schijnen over de 
soms duistere zee van het verleden, die 
hij voor zijn lezers vaak duidelijk verlicht 
heeft. 

Grof gezegd is het CDA een politiek sa
mengaan van rooms-katholieken en pro
testanten. Het is opmerkelijk dat Algra, 
die zich zozeer verbonden gevoelde met 
het anti-revolutionaire volksdeel, loyaal 
is meegegaan met het CDA. Maar hij 
deed dat in het besef dat men in dat sa
mengaan zich zelf diende te blijven. Niet 
conform een hedendaagse loyale gril ten 
bate van actualistische leuzen die - mis
schien hoe gerechtvaardigd ook - toch 
van vandaag en gisteren zijn, maar levend 
conform diepste bronnen van historische 
afkomst en religieuze levensovertuiging. 
Daarvan was hij vol, en met die inslag 
bleef hij alles volgen wat er geschiedde; 
toen hij oud was met zijn eigen Ioopbaan 
als achtergrond, met zijn oeuvre een ge
tuigenis biedend: dat geen enkel volks
deel zijn geschiedenis mag verwaarlozen, 
en dat deze geschiedenis niet primair zaak 
van de universiteit is, maar van het hele 
gewone volk! Zoals hij aan het einde van 

8 C. Gerretson, Verzamelde W erken, Baarn, 1974, III, pag. 79. 
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zijn werk De eigen weg van het Neder
landse volk schreef: 'Het is duidelijk, dat 
de historie ons helpt, in nieuwe moeilijk
heden een weg te vinden. De volkskracht, 
niet de bureaucratie; de eigen verant
woordelijkheid, niet het voorschrift; de 
organisatie van in het leven wortelende 
verbanden, niet de administratieve onder
delen als basis van een nationale politiek. 
Aileen in die weg kan het nationale leven 
sterker worden' (pag. 289). 
Het CDA is nu eenmaal een samengaan 
van religieus-historische krachten, die niet 
aileen met actuele en materiele vragen te 
maken hebben, maar ook van sterk gees
telijke aard zijn. Die krachten moeten 
ruim gelegenheid hebben zich te uiten en 
te ontplooien binnen het CDA. Daarbij 
mag de leerzame blik van de geschiedenis 
en de geestelijke band met diverse volks
delen niet verbroken worden. 
Dat ailes kan een terugblik op Algra ons 
leren, want in die overtuiging heeft hij zijn 
geestverwanten opgevoed en in vertrou
wen daarop heeft hij ze binnen het CDA 
binnengebracht. 
Dit duidt niet enkel op politieke acties, 
maar ook op bezinning, op stilte en per
soonlijk gesprek. Juist de politiek actieve 
christen heeft behoefte aan deze zelfbe
zinning. 

Wil men de diepste levensmotieven van 
Algra leren kennen, dan leze men het 
laatste boekje dat hij geschreven heeft: 
Lichten aan de kim, uit 1981 9. Het be
vat korte gedachten, meditaties aan de 
hand van herinneringen, bijbelteksten en 
gedichten, van niet meer dan een blad
zijde. Het geeft Algra weer in zijn diepste 
persoonlijke spiritualiteit. Het is een 
boekje waarmee hij zich in het hart laat 
zien, ook nadat hij gestorven is. Hij leidt 

9 Uitg. T. Wever, Franeker. 
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het boekje in met zestien korte regels 
tekst, die ik geheel wil overnemen, om
dat men daarin vindt hoe de dingen bij 
Algra soms ontstonden; de laatste drie 
regels bevatten een advies dat bijna sym
bolisch is, omdat hij vanuit deze regels 
zelf geleefd heeft. Daarmee is hij in staat 
geweest zich geestelijk en maatschappelijk 
staande te houden. Het geeft als het ware 
een motief weer dat zeker in onze dagen 
gehoord en bewaard moet blijven als 
levenshouding, ondanks aile drukte en 
jachtig gedrijf van dag tot dag: 

Staring werd eenmaal tot dichten genoopt 
bij het zien van overtrekkende kraan
vogels. 
Bij mij waren het geen vreemde vogels die 
overvlogen. 
Het waren herinneringen, 
soms van heel lang geleden. 
Ze worden van tijd tot tijd wakker, 
het meest in de nacht. 
Eerst is het aileen maar een naam, 
of een enkel woord, 
maar dan opeens wordt het duidelijker. 
Dan is het net alsof er een boodschap 
wordt gehoord. 
Die boodschap probeer ik door te geven, 
aan jong en oud. 
Het is genoeg, zou ik zeggen, 
elke dag een stukje lezen 
en er dan nog even over na te denken. 

Den Haag ,12 september 1982. 
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door prof. dr. C. J. Rijnvos 

C. J. Vos: Arbeidsmarktbeleid en arbeidsverhou
dingen. Centralisering en fragmentering in het ar
beidsbeleid. Uitg. Van Loghum Slaterus, Deventer, 
1982; 265 blz. 

Dit werk wordt besproken door prof. dr. C. J. Rijnvos, 
hoogleraar algemene economie en openbare financien 
aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 

Arbeidsmarktbeleid en 
arbeidsver houdingen 

Filosofische levenswijsheid en economische aangelegenheden werden eeuwenlang 
als gescheiden thema's beschouwd op basis van een vooronderstelde tweeslachtig
heid in de menselijke natuur. 

Conform dat dualisme schept God in de 
mens het goede, het ware en het mooie. 

Het bange en hongerige dier schept in 
diezelfde mens jacht, landbouw, fabrieken 
en beurzen. Deze tweeslachtigheid door
trekt het westerse denken sinds Plato, 
via de scholastiek en Descartes tot in de 
twintigste eeuw. Daardoor ontstond een 
eigenaardige situatie. Voor zover de wijs
begeerte zich bezighield met economische 
onderwerpen ging het daarbij om een 
ethische normering, om het antwerp van 
een ideologic in de vorm van een bepaald 
-isme of om een beoordeling van de logi
sche structuur van het economische den
ken. De filosofie sprak wei over economi
sche verschijnselen, maar drong er niet in 
door. Hierin zijn intussen vooral door 
het werk van Heidegger - want daarin is 
'die urspriingliche Zusammenhi:irigkeit 
von Welt und Mensch, ja ihre apriorische 
Einheit sichtbar gemacht' - grote veran
dering gekomen. De degradatie van het 
economische tot het niveau van het bange 
en hongerige dier behoort daarmee tot het 
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verleden. De zorg voor het stoffelijke is 
even wezenlijk menselijk als de kunst. 
Hiermee is de achtergrond van de maat
schappelijke plaatsbepaling van de arbeid 
sinds - voor wat Nederland betreft- de 
tweede helft van de vorige eeuw aange
geven. 

Het vraagstuk van de arbeid werd v66r 
ruim honderd jaren overwegend gesigna
leerd als een armoedeprobleem. Een op
lossing van het probleem moest worden 
gevonden door een verhoging van de le
vensstandaard, een verbetering van de 
sociale zekerheid, een aanvaardbare rege
ling van de arbeidsrechtelijke positie en 
een vergroting van de veiligheid op het 
werk. De klemtoon kwam te liggen op een 
zorg voor de arbeidende mens zonder 
daarbij de arbeid als zodanig te integre
ren. 
Dat was het geval bij belangenbehartigen
de organisaties, bij allerlei instituties die 
in het Ieven werden geroepen en vooral 
ook bij de overheid. De arbeid, die moest 
worden verricht, gold als een objectief 
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gegeven, waaraan slechts efficiency-eisen 
konden worden gesteld. Zo ontstond een 
uitgebreide zorg voor de arbeidende mens 
van buiten het bedrijf, waarbij in feite 
goeddeels aan de arbeid zelf werd voor
bijgegaan. 
Er is echter ook voor wat de arbeidende 
mens en zijn arbeid betreft sprake van 
een zekere 'apriorische Einheit', zodat 
men een bepaalde noodzaak de geschet
ste situatie spanningen moest oproepen. 
Was het niet nodig- vooral ook vanwege 
een toegenomen mondigheid van de ar
beidende groep - de aandacht te verleggen 
naar de concrete werksituatie, o.a. via een 
aangepast sociaal beleid? Moest de plaats
bepaling van de arbeidende niet vooral 
binnen de onderneming gaan geschie
den met een integratie van de arbeid als 
zodanig? 
In het begin van de zeventiger jaren 
gingen stemmen in deze richting op, waar
bij - zoals nogal eens het geval is bij op
vallende veranderingen - het vernieu
wingsaspect sterk werd beklemtoond. Dat 
geschiedde met uitdrukkingen als 'een 
keerpunt', 'overgangsjaren' en 'breuk
vlakken' met betrekking tot de Neder
landse arbeidsverhoudingen. In feite ging 
het om een begrijpelijke en aanvaardbare 
evolutie. De veranderingen, die voor ruim 
een decennium begonnen, vormen het 
kernpunt van Vos' studie. Is er inderdaad 
sprake van een keerpunt, zoals onder an
deren Albeda, Ter Hoeven en Peper be
togen? De studie- waarop de auteur pro
moveerde- omvat 14 hoofdstukken; twee 
daarvan vormen een inleidende beschou
wing. Daarna volgen zes hoofdstukken 
met een historische schets, die tot doel 
heeft aan te tonen dat de zorg voor de 
arbeid enige tijd geleden inderdaad in 
hoofdzaak 'van buitenaf' plaats vond. 
Vos spreekt in dit verband over 'centrali
sering in het arbeidsbeleid', waarbij de 
nadruk ligt op arbeidsextrinsieke aspec
ten, i.e. op de lonen en overige arbeids
voorwaarden. In een vlot betoog, dat in 
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hoofdzaak bestaat uit een verbindende 
tekst tussen vele citaten zonder analyti
sche diepgang- 'misschien doorgeschoten 
journalistiek' zegt de auteur zelf- passeert 
de geschiedenis van de 'arbeidsverhou
dingen in Nederland' de revue. Daarbij is, 
vooral in verband met de spoorwegsta
kingen, terecht 1903 als een keerpunt 
omschreven. Dat was evenwel in hoofd
zaak met betrekking tot de socialistische 
vakbeweging het geval. 
'Het voorbeeld van het N.V.V. vond niet 
lang daarna navolging in Protestantse en 
Rooms-Katholieke kring' is een Iichte ver
tekening van de historie. Voor laatstge
noemde richtingen betekende 1891, met de 
Christelijk-Sociale Conferentie en Rerum 
Novarum, veel meer een keerpunt. De 
vakorganisaties in protestants-christelijke 
en katholieke kring stelden zich vooral 
sinds dat jaar constructief op, hetgeen in 
socialistische kring pas overwegend sinds 
de negatieve ervaringen met de tweede 
spoorwegstaking het geval was. 
Belangrijker evenwel dan dit thema is de 
stelling van Vos 'dater in de Nederlandse 
situatie tot dusverre nauwelijks een we
zenlijke decentralisering is geweest', ofte
wel echte aandacht voor 'de arbeidende 
as pecten', i.e. 'de arbeidsomstandigheden, 
de inhoud en kwaliteit van het werk, als
ook inspraak en medezeggenschap'. 
In de zestiger jaren scheen hierin echter 
verandering te komen; dat is het thema 
van de hoofdstukken 9 t/m 13. In 1963 
werd de geleide loonpolitiek - althans 
tijdelijk - beeindigd, waarop een loon
explosie volgde. De 'inspraak' kwam 'in 
opspraak', hetgeen - als uitschieter - hier 
en daar zelfs leidde tot pleidooien voor 
werknemerszelfbestuur. Het personeelsbe
leid ontwikkelde zich in de richting van 
een sociaal beleid en de gedachte om te 
komen tot een 'humanisering van de ar
beid' schoot wortel en het arbeidsvoor
waardenoverleg- getuige bijvoorbeeld het 
streven naar arbeidsplaatsenovereenkom
sten - werd verbreed. 
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Betekenen deze aangelegenheden echter 
wel een wijziging van het arbeidsbeleid in 
de richting van fragmentering, c.q. decen
tralisering? Het antwoord op deze vraag 
is het slot van Vos' studie; het is- zoals 
tussen de regels door reeds te verwachten 
was - niet positief. In wezen valt in de 
geschiedenis van de Nederlandse arbeids
verhoudingen een, vrijwel ononderbroken 
tendens tot centralisering waar te nemen, 
die zich over het gehele arbeidsbestel uit
strekt. Tot op zekere hoogte is dat inder
daad het geval. De zorg voor de arbeid 
'van buitenaf' is nu eenmaal sterk ont
wikkeld en zal ongetwijfeld een be1ang
rijke positie blijven innemen. Het is ech
ter moeilijk aan de indruk te ontkomen 
dat deze negatieve conclusie voor een 
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goed deel is belnvloed door de structuur 
van Vos' studie, welke duidelijk is geken
merkt door een zware klemtoon op litera
tuur, waarin de centralisatie is beschreven. 
De zorg voor de arbeid binnen bedrijven 
- met name de concrete inhoud van het 
sociale beleid - kwam daardoor vrijwel 
niet aan de orde, als gevolg waarvan 
- vergelijkbaar met de filosofie in vroeger 
dagen - Vos wel uitvoerig 'van buitenaf' 
over de arbeid schreef, maar er vrijwel 
niet in is doorgedrongen. 
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COLUMN 

De informateur 

In toenemende mate is de laatste jaren bij 
kabinetsformaties gebruik gemaakt van 
informateurs. Dit is een gevolg van de in
gewikkeldheid van de politieke verhou
dingen hier te Iande wat betreft partijen 
en personen. Daarom gebruik ik deze mij 
toegewezen column om over het instituut 
van de informateur enkele opmerkingen te 
maken. Ik doe dit ook, omdat het CDA 
- begrijpelijkerwijze - nog doende is een 
cigen politieke stijl te ontwikkelen. 

Om te beginnen moet men onderscheid 
maken tussen twee typen informateurs, 
de bijzondere en de algemene. De bijzon
dere informateur wordt in de regel ge
vraagd een op een bepaald punt vastge
lopen kabinetsformatie over de hobbel te 
helpen. Op een algcmene informateur 
wordt een beroep gedaan, wanneer de 
Koningin op grond van de door haar inge
wonnen adviezen van mening is, dat de 
politiekc situatie zo ingewikkeld is, dat 
nagegaan moet worden, welke van een 
aantal mogelijke combinaties de beste 
kans van slagen bicdt. Ret beste voorbeeld 
daarvan is het optreden als informateur 
van Staatsraad dr. M. Ruppert in decem
ber 1972. 

fn beide gevallen doet een informateur 
wat de Koningin niet zelf kan doen. Hij 
wordt aangewezen op grond van de ge-
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partijman? 

gcven adviezen om na te gaan welke 
coalitie van partijen door een meerderheid 
van de Twcede Kamer gcsteund zal wor
den 1 . Hij zal steeds iemand van invloed 
in zijn eigen partij zijn, maar het werk van 
een algemene informateur- aftasten van 
verschillende mogelijkheden- brengt mee, 
dat het de voorkeur verdient, dat hij ten 
aanzien van het directe politieke bedrijf 
cen meer afstandelijke positie inneemt. 
De kans op slagen van een informatie is 
groter naarmate de informateur minder 
een direct belanghebbende is. 'Recht' op 
een bepaalde partijgenoot heeft men niet. 
Het is heel goed mogelijk, dat een door 
een fractievoorzitter begeerde persoon uit 
hoofde van door anderen gegeven advie
zen juist niet de beste informateur is. De 
Koningin handelt binnen de grenzen van 
de haar gegcven adviezen. Bij een beoor
deling van een aanwijzing is het goed te 
bedenken, dat niet aile adviezen openbaar 
zijn. 

De informateur handelt namens de Ko
ningin. Dat betekent, dat hij recht heeft op 
aile informatie en alle medewerking, die 
hij nodig acht. Dat geldt voor iedereen: 
bewindslieden, fractievoorzitters, ambte
naren en ambtelijke instellingen. De frac
tievoorzitters zullen in ieder geval serieus 
moeten ingaan op besprekingen, die de 
informateur nodig acht om na te gaan of 

1 De mogelijkheid, dat aileen een minderheidskabinct gcvormd kan worden, laat ik buiten be
schouwing. Zij verandert niets aan de strekking van mijn betoog. 
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een bepaalde coalitie kans van slagen 
hccft. Daarom is het niet goed te begrij
pen. dat van VVD-zijdc geweigcrd is 
scricus met de heer Van Kemenade te 
praten. Op een punt was nl. de situatie in 
1982 idcaal vergeleken met die van 1981. 
Geen partij had ten aanzien van enige 
andere partij een blokkade opgeworpen. 
Oat gaf een unieke kans om juist tegen
ovcr informateur Van Kemenade de in 
1981 zo gekoesterde wens van de VVD tot 
vorming van een nationaal kabinet met 
klem naar voren te brengen. 

Uit wat ik hierboven opmerkte over de 
keus van de informateur volgt ook, dat de 
informateur er niet is om uit de forma tie 
zovcel mogelijk voor zijn eigen partij te 
slepen. Hij moet zich houden aan het 
gulden woord van A. F. de Savornin 
Lohman: 'Hoe dichter bij de Kroon, hoe 
minder partijman'. Telegrammen van 
adhaesie van partijbesturen aan een poli
ticke vriend, die informateur is geworden, 
en hem prijzende artikelen in partijorga
ncn zijn niet op hun plaats. 

Geen minister draagt enige verantwoorde
lijkheid voor de aanwijzing van een infor
mateur. De enige beschermer van het 
staatshoofd is in dit bijzondere geval de 
informateur zelf. Hij moet resoluut voor 
de Koningin gaan staan en aileen de ver
antwoordelijkheid op zich nemen voor het 
aanvaarden van zijn opdracht. Immers hij 
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mr. W. F. de Gaay Fortman 

had ook kunnen vragen van een opdracht 
verschoond te blijven. Hij moet blijven 
binnen de grenzen van de in overleg met 
hem geformuleerde opdracht. Maar van 
de hem gegeven ruimte moet hij ten voile 
gebruik maken. Er kunnen zich omstan
digheden voordoen, die het gewenst rna
ken, dat hij zich ook bezig houdt met de 
verdeling der departementen en de per
sonele bezetting daarvan. lk ken geen op
drachten tot algemene informatie, die dat 
uitsloten. 
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door drs. K. van der Steenhoven 

Koos van der Steenhoven is medewerker bureau Se
cretaris-Generaal van het ministerie van W elzijn, 
V olksgezondheid en Cultuur. H ij is lid van het partij
bestuur van het CDA. 

Lijdt het CDA aan politicofobie? 

Welke ontwikkelingen binnen het CDA hebben zich met name tijdens de formatie 
gemanifesteerd en welk beeld rijst er op van het CDA bij de vorming van het 
kabinet-Lubbers I? Het betreft hier een tweetal evaluatieve vragen die elke politieke 
partij zich dient te stellen na verkiezingen en kabinetsformaties en het siert het CDA 
- om positief te beginnen - dat er een scrieuze zaak wordt gemaakt van deze 
achteraftoetsing. In de CDA-bladen wordt bijna steeds voldoende ruimte geboden 
voor de nabeschouwingen en er zal wel weer een boekwerk 'CDA formatie '82 (II) 
belicht' worden geconcipieerd. Ook het partijbestuur is warempel naar aanleiding 
van de verkiezingsuitslag inhoudelijk met de plaatsbepaling van het CDA aan de 
gang gegaan. 

Niet voor iedereen is de behoefte aan 
discussie even groot. Er zijn mensen in hct 
CDA die de eigen partij het licfst van de 
meest zonnige zijde willen blijven zien. Zij 
zien de toekomst met een optimistische 
blik en Ieven in de verwachting dat de 
prognoses over slinkende aanhang van de 
partij best mee zullen vallen. Zij maken 
zich over weinig anders druk dan dat er 
in het CDA mensen aanwezig zijn die dat 
zonnige beeld steeds maar weer verstoren 
en die openlijk hun mening ventileren over 
het tegenvallende CDA. Het adagium: 
'de boodschapper moet onthoofd' wordt 
geconcretiseerd door royementsaanvragen 
en lelijke brieven of een enkel artikeltje in 
CD-Actueel of in Trouw waarin de critici 
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wordt gcvraagd de partij te verlaten. 'lk 
hoop dat wannecr hun politieke visie niet 
te verenigen zal blijken te zijn met die 
van de meerderheid van de partij (het pro· 
gramma is niet het enige criterium), zij 
dan zullen opstappen', zo lezen wij in de 
column 'Daarnaast' (sic!) van ons partij
blad. 
Er zijn ook CDA-Ieden die behoefte heb
ben aan een voortdurende bezinning over 
het functioncren van de partij: organisa
torisch, maar vooral politiek-inhoudelijk. 
In een formatietijd rijzen vragen op over 
de betrouwbaarheid en de geloofwaardig
heid van onze politiekc grocpering. Wij 
zijn verplicht antwoorden te zoeken omdat 
die vragen de kern raken van wat wij als 
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hcginselpartij willen uitdragen en verwe
lcnlijken. Als wij ons niet mcer afvragen 
or wij voldoende alert zijn geweest op 
,mzc bcginselen. dan zal de consequentie 
zijn dat wij invlocd verliezen en tenslotte 
in machteloosheid vervallen. lk ben er 
zckcr van dat geen CDA-lid dat perspec
ticf zal tocjuichen en daarom kan ik met 
gcpaste vrijmoedigheid de partij, waarvan 
ik pong een solidair lid te zijn, een spiegel 
voorhouden. Vrijmocdigheid, maar vooral 
ook bcscheidenheid, in de wetenschap dat 
mcnigcen bij bet lczen mij op Kuype
riaanse wijze zal willen toeroepen: 'Wat 
vcrmeet ge U!' 

De verkiczingsvoorbereidingen 
Er is a! vee! gezegd en geschreven over de 
wijzc waarop het CDA aan de vcrkiczings
campagne hecft deelgenomen. ln het okto
bcrnummer van Christen Democratische 
Vcrkenningen gceft Oostlandcr op inzich
tclijke wijze weer wat er allemaal goed 
had kunnen gaan en water hclaas fout is 
gcgaan. Bij twee zaken wil ik graag nog 
ccn kanttekening plaatsen. Allereerst de 
totstandkoming van het verkiezingspro
gramma. Tcrecht hecft hct partijbestuur 
hct nict noodzakelijk geoordeeld om bet 
vcrkiezingsprogramma geheel tc herscbrij
ven. Het programma Om een zinvol be
staan was immers geschreven voor een 
pcriodc van vier jaar, waar nog geen acht 
maanden van om waren, toen het kabinet
Van Agt ll ten val kwam. 
In de noodprocedure die in juni werd ge
volgd zou cen sclecte programcommissie 
cnkele onderdelen actualiseren. Snelheid 
van handelen was geboden en daarom 
was de samenstelling van de ad hoc-pro
gramcommissie niet aan bet partijbestuur 
voorgclegd. Afgezien van het feit dat er 
buiten clke twijfcl kundige personen voor 
de commissie waren aangezocht, had bet 
partijhestuur zijn invloed op de samen
stclling bctcr tot gelding moeten brengen. 
Bclangrijkcr is echter dat het partijbestuur 
ook nauwclijks de tijd en moeite nam om 
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het eerste concept van de 'ad-hoc commis
sie Franken' goed te behandelen. Nadat 
het partijbestuur zich in versterkte samen
stclling had verdiept in de voorbehouden 
van de kandidaat-lijsttrekker werd door 
een overblijvende groep van ongeveer 
twintig !eden in krap anderhalf uur bet 
programma doorgenomen. Het bleek na
tuurlijk onmogelijk om een diepgaande 
discussie te voeren over de aanpak van de 
sociaal-economiscbe problematiek en het 
vredes- en veiligheidsbeleid. En op beide 
bcleidsonderdelen waren uiterst belang
wekkende ontwikkelingen aan de gang. De 
overweging of, en zo ja, op welke wijze het 
Plan-Scbouten in de sociaal-economische 
paragraaf zou moeten worden opgenomen, 
werd met enige klem naar voren gebracht, 
maar niet goed uitgepraat. Gelukkig her
stelde de partijraad van 3 juli wat in het 
quorumloze partijbestuur niet meer moge
lijk bleek. 
Op het gebied van het veiligheidsbeleid 
werd een nieuwe formulering gei'ntrodu
ceerd: 'Met betrekking tot de plaatsing 
van kernwapens zouden geen maatregelen 
moeten worden genomen of nagelaten die 
het overleg in Geneve zouden schaden'. 
Werkelijke discussie werd over deze 
vondst van Lubbersiaanse oorsprong niet 
gevoerd, terwijl het partijbestuur en later 
ook de partijraad zich hadden moeten 
realiseren dat met de invoering van dit 
'kapstokartikel' het zorgvuldig geformu
leerde art. I 1.9. uit het programma en de 
Hattem-resoluties onder grate druk zou
den komen te staan. 
De geschetste gang van zaken leidt tot 
geen andere conclusie dan dat het partij
bestuur zijn statutaire taak inzake de vast
stelling van programma's niet voldoende 
serieus heeft genomen. 

Ten tweede maak ik een enkele opmerking 
bij de lijsttrekkerskeuze en de wijze waar
op onze eerste man zich in de campagne 
heeft opgesteld. Het CDA koos in grate 
meerderheid Van Agt tot lijsttrekker. 
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Voor velen de uitverkorene; voor de mee~
ten een onontkoombare en voor enkelen 
een onnavolgbare keuze. Natuurlijk had
den vele kiezers niet goed raad geweten 
met een andere persoon op de eerste 
plaats. Van Agt had immers vanaf 1977 
de politieke Ieiding van de partij in han
den en hoewel dat voor een dualistisch 
opgevoed CDA-lid moeilijk is toe te ge
ven: minister-president Van Agt was erin 
geslaagd de partij en de fractie vanuit het 
Catshuis aan zijn voeten te houden. Dat 
was ook het geval toen hij moest worden 
overgehaald het CDA door de verkiezings
strijd te loodsen en hij bij de bereidver
klaring enkele voorbehouden aantekende. 
Persoonlijk was en blijf ik van mening dat 
de partij in al zijn geledingen te weinig 
ernst heeft gemaakt met de discussie over 
het lijsttrekkerschap. Groen van Prinstercr 
heeft in een van de vele brieven die hij 
met Abraham Kuyper wisselde de term 
'politicophobie' gelntroduceerd 1 Hij doel
de daarbij op een angst om over politieke 
keuzes en de gevolgen daarvan met elkaar 
van gedachten te wisselen: 'het ontwijken 
ener ernstige discussie'. Hoewel ik onder
ken dat Van Agt enorme verdiensten voor 
hetland en voor het CDA-in-opbouw heeft 
gehad, blijf ik volhouden dat zijn positie 
in deze zomer meer een onderwerp van 
gesprek had moeten zijn. Zijn plotseling 
vertrek op 13 oktober bevestigt die ziens
wijze achteraf. Maar zel£s het voorzichtig 
plaatsen van vraagtekens bij de voorbe
houden van de kandidaat-lijsttrekker 
leidde tot een onprettige sfeer, waarin de 
verdachtmakingen in aantal en intensiteit 
toenamen. Sommigen noemen dat de per
soonscultus of de eenheidscultus die in 
het CDA bestaat. Ik houd het er op dat 
het pure angst is om over personen in 
relatie tot onze politieke voornemens 
openhartig te spreken. Angst voor een mo
gelijke wijziging in opstelling of voor een 
keuze die niet direct voor de hand ligt. 

Die angst beperkt de ruimte voor menings
vorming, onderling begrip en de creativi-
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teit en dus de levensvatbaarheid van een 
politieke partij. Naar mijn mening moeten 
zelfs de grootste zekerheden in het CDA 
onderwerp van gesprek kunnen zijn; of het 
nu de gedoodverfde lijsttrekker betreft of 
de procedure die bij de lijsttrekkerskeuze 
wordt gevolgd. Ik betreur het dater over 
het voorstel om met dubbeltallen bij kan
didaatstellingen te werken, nauwelijks een 
gesprek te voeren is. In het CDA moet m.i. 
alles ter discussie kunnen staan, tot het 
Program van Uitgangspunten toe. Het 
enige dat binnen het CDA gewaarborgd 
behoort te blijven zijn de artikelen 1 t/m 3 
van de uitgangspunten, maar met name 
die drie artikelen, die onze gemeenschap
pelijke politieke ruggegraat vormen, die
nen levend te blijven in ons denken en 
handclcil. 

Met enige schroom ga ik hier nog in op 
de wijze waarop onze lijsttrekker zich 
tijdens de campagne heeft opgesteld. 
Schroom, omdat de kans groot is dat kri
tiek op de eerste man snel verkeerd wordt 
uitgelegd. Toch wil ik niet nalaten een 
enkele kanttekening te plaatsen met be
trekking tot het omgaan met partij-afspra
ken. 
In de verkiezingsstrategienota van het 
CDA waren onder meer twee belangrijke 
afspraken gemaakt: het benadrukken van 
de verschillen tussen het CDA en de VVD, 
omdat naar de VVD toe de grootste kie
zersoverloop werd verwacht, en het voor
nemen het veiligheidsbeleid niet centraal 
te stellen in de campagne. Beide strategie
afspraken zijn geschonden tijdens de ver
kiezingscampagne en niet aileen door de 
lijsttrekker zoals we weten. Kennelijk is 
het in de praktijk moeilijk voor onze men
sen in de eerste linie om zich aan afspra
ken te houden en dat is zeer betreurens
waardig. Het onderlinge vertrouwen dat 
binnen een partij eigenlijk niet mag ont
breken, zeker niet in verkiezingstijd, wordt 
door het schenden van afspraken snel 
omgezet in wantrouwen. 
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Onder partij-afspraken rekenen wij zowel 
een aanvaarde strategienota, als ook de 
inhoud van het Program van Uitgangspun
ten en het verkiezingsprogramma. Wan
neer men geen 'erkend bezwaar' heeft op 
onderdelen dan is men gebonden aan de 
tekst van de programma's. Dat geldt voor 
aile C'DA-leden en helemaal voor de !eden 
die het CDA vertegenwoordigen in een 
bestuurlijk orgaan. Zonder gravamen kan 
men zich beter ook niet begeven in vrije 
interpretaties van programteksten. Doet 
men dit wei dan ontstaat er een diffuse 
presentatie van de partij, die nog wordt 
versterkt door de media die altijd op zoek 
lijken te zijn naar onderling elkaar tegen
sprekende partijgenoten. Een hoofdredac
teur van een van de radio-actualiteitenru
brieken heeft na de laatste campagne op
gemerkt dat hij zich als nieuwszoeker kon 
verlustigen in de bereidheid van CDA
kamerleden om elkaar via de microfoon af 
te vailen: 'Als er tijdens de campagne geen 
nieuws was. dan hoefde je maar een CDA
kamerlid te beilen en er was sprake van 
een rei'. 
Zeker is dat het onderlinge gekrakeel geen 
enkele aantrekkingskracht op de kiezer 
uitoefent. Evenmin zal het CDA zijn aan
hang kunnen vergroten door in het open
baar van de eigen programteksten af te 
wijken. fn de periode tussen 5 juli en 8 
september heeft de CDA-Iijsttrekker over 
de plaatsing van de gemoderniseerde kern
raketten zes keer verklaringen afgelegd 
die aile keren afweken van de program
tekst. Een absoluut dieptepunt was de 
mededeling voor de radio op 16 augustus: 
'Als je vindt dat plaatsing onder geen 
enkele voorwaarde zou moeten gebeuren, 
ongeacht wat de Sovjet-Unie doet, dan 
moet je niet op het CDA stemmen'. Na 
een dergelijke verklaring kan niemand 
meer volhouden dat het verlies van drie 
zctcls is veroorzaakt door het optreden 
van de zgn. loyalisten. Geen zondebokken 
aanwijzen. maar lessen moeten we trekken 
uit wat er is gepasseerd, zo zeg ik Oostlan-
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dcr graag na. Welnu, les nummer een van 
een verkiezingscampagne is dat aile partij
lc:ien zich eensgezind aan de teksten van 
de programma's dienen te houden! Wijkt 
iemand daar van af dan is er direct een 
ander die daarop in het openbaar com
mentaar zalleveren met als gevolg dat de 
met ons concurrerende partijen in de kaart 
v, orden gespeeld. 
Helaas kunnen we er in het CDA niet 
o:1der uit, vage poly-interpretabele teksten 
tc formuleren. Dat lijkt noodzakelijk om 
d'.? vaak tegengestelde meningen in een 
tckst tot uitdrukking te brengen. Een 
kcuze tussen het ene of het andere beleids
voornemen zal immers de interne partij
vcrhoudingen kunnen schaden en belang
rijker nog, bepaalde groepen kiezers zoo
den kunnen worden afgeschrikt. 
Het streven naar het samenstellen van 
eenduidige programteksten zullen wij meer 
a:mdacht moeten geven. Daartoe is meer 
politieke discussie nodig in het CDA, want 
de partij moet natuurlijk zo eensgezind 
mogelijk achter de politieke stellingnamen 
kunnen staan. Een tweede Ies die wij mijns 
im:iens daarom moeten leren is het zoeken 
mar duidelijke standpunten in onze pro
gramma's. Een dee] van het electorale 
succes van de VVD, en in iets mindere 
mate van de PvdA, is te verklaren uit de 
eenduidige beleidskeuzes in de verkiezings
programma's. Daar kunnen wij nog wat 
v:m leren. 

De informatie Van Kemenade 
V/at een tegenvaller was de verkiezings
uitslag voor het CDA! Wij hadden ons zo 
verheugd op een gevoelig verlies voor de 
PvdA en alles wees erop dat ook dit keer 
de coalitiebreker zou betalen. 
In de formulering van onze formatiecrite
ria waren wij er al helemaal van uitgegaan 
dat wij een meerderheid met de VVD 
zouden halen en dat het CDA de grootste 
zou zijn en derhalve het initiatief bij de 
forma tie zou krijgen. Hecht en daadkrach
tig zou dat vierde kabinet-Van Agt moeten 
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worden en iedereen wist dat met hecht 
en daadkrachtig nooit een samenwerkings
verband met de PvdA bedoeld kon zijn. 
Tegen de gewoonte en de gemaakte af
spraken in hadden de nummers een en 
twee van onze lijst in het openbaar al hun 
voorkeur uitgesproken voor samenwerking 
met de liberalen. voordat wij naar de stem
bus waren geweest. Des te spijtiger dat 
onze onderhandelaar, Lubbers in plaats 
van de lijsttrekker, de Koningin moest 
adviseren de Ieiding van de kabinetson
derhandelingen in handen van de PvdA te 
leggen, omdat deze partij tegen de ver
wachting in als grootste uit de bus was 
gekomen. 

Zo wij in het CDA iets willen leren van 
socialisten dan is het wei de wijze waarop 
zij zich uit een ogenschijnlijk diep dal 
omhoog kunnen werken. De fikse ruzies 
met de vakbeweging, een kabinetscrisis, 
de grote interne verdeeldheid en een lijst
trekker Den Uyl, die maar niet wilde op
krassen, waren voldoende ingredienten ge
weest om de PvdA een genadeklap op te 
Iaten !open. Het tegendeel was aileen maar 
mogelijk, omdat men vee] beter dan bin
nen het CDA, in staat is gebleken de 
strijdbijl binnen de partij te begraven en 
de rijen, waaronder de vakbeweging, te 
sluiten. lk ben er van overtuigd dat het 
CDA daartoe ook in staat is, mits er maar 
ruimte wordt geboden om intern gesprek
ken aan te gaan, elkaar de ruimte te Iaten, 
maar naar buiten de gemaakte afspraken 
na te Ieven. Rijen sluiten betekent voor 
het CDA net zo goed dat de banden met 
maatschappelijke organisaties die met ons 
verwant zijn, zoals het CNV, worden aan
gehaald al is het maar om ons motto 
'samen verantwoordelijk' daadwerkelijk 
inhoud te geven. 

Van Kemenade stond voor een onmoge
lijke opgave. Wie zijn oor te luisteren 
legde bij de CDA-Tweede Kamerfractie 
kon weten dat de meerderheid op voor-
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hand niet veel in de onderhandelingen met 
de PvdA zag. Dat beeld werd nog ver
sterkt door de wetenschap dat een coalitie 
met de VVD niet mecr te stoppen zou 
zijn door het grocpje loyalisten, dat bijna 
per definitie een voorkeur heeft voor een 
samenwerking met de PvdA. Niet aileen 
de fractiediscussie over meerder- en min
derheden had hen de dag na de verkie
zingen machteloos gemaakt. Het verlies 
van het CDA bij de verkiezingen had er 
reeds voor gezorgd dat buiten de loyalisten 
om een CDA/VVD-coalitie op 75 zetels 
zou kunnen rekenen. 

lk ben ervan overtuigd dat fractieleider 
Lubbers nog alles op alles heeft gezet om 
tegen de stroom van zijn eigen partij in te 
varen, maar vanaf de aanvang was al 
duidclijk dat hij niet met een positief on
derhandelingsresultaat in de CDA-gelede
ren terug mocht keren. De partijbestuurs
vergadering van het CDA op 25 septem
ber liet hem wat dat betreft geen enkele 
ruimte. Wie daar pleitte voor een con
structieve opstelling ten opzichte van de 
PvdA-informateur en wie een lans brak 
voor onderhandelingen op basis van pro
gramvergelijking kwam in het partijbe
stuur van een koude kermis thuis. lndien 
er conclusies zouden zijn getrokken dan 
zou naar mijn indruk de meerderheid ge
kozen hebben voor de slogan: 'De PvdA? 
Weg ermee; nu naar de VVD'. 
Die boodschap werd door toedoen van 
voor hun beurt sprekende partijbestuurs
leden direct na afloop via het NOS
journaal in de ether gebracht. Een serieuze 
discussie die wellicht had kunnen leiden 
tot een positievere opstelling ten opzichte 
van Van Kemenade, werd uit de weg ge
gaan. De meerderheid had geen behoefte 
aan verdere discussie. Politicofobie? 

Hoewel informateurs niet ccht kunnen 
mislukken, zijn er door Van Kemenade 
mijns inziens we] een paar fouten ge
maakt, die het voor de CDA-onderhan-
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delaar gemakkelijker maakten om af te 
haken. Zijn sociaal-economische voorstel
len waren onvoldoende om de in het 
kabinet-Van Agt II gerezen moeilijkheden 
afdoende op te vangen in een nieuwe rege
ring en dat was toch het minste wat van 
hem verwacht had kunnen worden. Met 
name het dekkingsplan was op drijfzand 
gebouwd (aan wie zou het extra aardgas 
moeten worden verkocht bij de huidige 
afnemende vraag?) en aan de sanering van 
de overheidsfinancien was te weinig aan
dacht gegeven. Gezien de prioriteit die het 
CDA aan dit onderdeel wilde geven, was 
bet voorstel dat vanaf 1984 het financie
ringstekort zou moeten worden omgebo
gen met een half procent per jaar bij een 
veronderstelde economische groei van I a 
I ,5 procent moeilijk te aanvaarden. Toch 
is onduidelijk gebleven waarom het CDA 
de onderhandelingen met Van Kemenade 
zo snel - tc snel naar mijn mening - heeft 
afgebroken. Als het waar is dat er tiental
len amendementen lagen in de CDA
fractie op het sociaal-economisch stuk, 
dan had daar toch minstens over onder
handeld kunnen worden? Die vraag wordt 
des te klemmender wanneer men zich 
realiseert dat de CNV -voorstellen, die 
door het CDA in een vlaag van enthou
siame waren omarmd, goeddeels door Van 
Kemenade waren overgenomen. lk houd 
het er op dat de politieke wens om snel 
met de VVD te gaan praten vee] vuriger 
ledde dan bet doen van een serieuze po
ging om met de PvdA tot een akkoord te 
komen. 

Het tweede dee] van de voorstellen van 
de informateur betreffende de kernwapens 
heeft hct onderhandelingsproces over de 
sociaal-economische voorstellen onnodig 
onder druk gezet. Wanneer Van Kemena
de niet ingegaan was op de cis van 
Lubbers ook de kernwapens direct in dis
cussie te nemcn, dan zou er wei Iicht meer 
ruimte geweest zijn voor vcrdcre onder
handelingen. Hij heeft zich te weinig ge-
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realiseerd dat een informateur zelf zijn 
werkwijze vaststelt. Bovendien waren de 
voorstellen van dien aard dat de CDA
aftocht als het ware door toedoen van de 
informateur zelf werd gelegitimeerd. 

De infonnatie Scholten 
Als een onderkoning mislukt, komt het 
staatsbestel in gevaar. Wellicht heeft de 
Koningin met die gedachte in het hoofd 
Scholten tot informateur benoemd en 
daarmee de partijen onder druk willen 
zetten, opdat ze met spoed een nieuwe 
regering zouden vormen. Op het moment 
waarop aan dit artikel de laatste hand 
werd gelegd, kon de vice-voorzitter voor 
de Raad van State zijn normale werk weer 
ter hand nemen en was formateur Lubbers 
zijn club bij elkaar aan het zoeken. 
Drie kanttekeningen wil ik maken bij de 
periode-Scholten in de formatie. Achter
eenvolgens komen aan bod: de oorspron
kelijke wijze waarop de informateur zijn 
werk heeft verricht, bet akkoord zelf en 
het vertrek van premier Van Agt uit de 
eerste linie van de politick. 

De instelling van twee werkgroepen had 
tot doel de formatie te bespoedigen. De 
informateur kon zich vooral bezighouden 
met de problematiek die hij zelf b:j t~itstek 
tot een oplossing moest kunnen brengen. 
Als oud-minister van Defensie was hem er 
vee! aan gelegen een aanvaardbaar com
promis op het punt van de plaatsing van 
kernwapens te formuleren. Het werkgroe
pensysteem zal als nevendoel hebben ge
had, de fractieleider van de VVD niet te 
vecl moeite te berokkenen. Van deze 
jonge stemmentrekker kon immers niet 
verwacht worden dat hij de gehele sociaal
economische en welzijnspolitiek na zes 
maanden z6 zou beheersen, dat hij de on
derhandelingen met de door de wol ge
verfde Lubbers zonder kleerscheuren zou 
kunnen volbrengen. 
Het is echter de vraag of de gevolgde op
zet in de toekomst voor herhaling vatbaar 
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is. De vroegtijdige betrokkenheid van 
Kamerleden bij de totstandkoming van het 
regeerakkoord heeft een aantal nadelen. 
1. Enkele Kamerleden werden in tegen
steiling tot hun coilegae die niet in arbeid 
van de werkgroepen waren betrokken 
reeds in een vroeg stadium gecommitteerd: 
zij beschikten over meer informatie en 
konden het totale akkoord niet meer in 
vrijheid beoordelen. 
2. De invloed van de fracties op de ak
koord-vorming is afgenomen, omdat veel 
van de onderhandelingsruimte in de werk
groepen al was opgebruikt, nu zij zelf 
reeds tot compromisteksten moesten ko
men. 
3. Betwijfeld kan worden of er tijd gewon
nen is met de gevolgde procedure; ik neig 
naar het tegendeel. 
4. Naast het regeerakkoord dreigen de 
verslagen van de werkgroepen de komende 
kabinetsperiode een eigen !even te gaan 
leiden. Wat te denken van de bezuinigings
voorsteilen van de werkgroep A (Van 
Aardenne) en hun doorwerking voor de 
werkgelegenheid? Ret valt niet te ver
wachten dat de enorme bezuinigingsbe
dragen die per departement zijn ingevuld, 
nog van tafel zuilen verdwijnen en dat 
houdt een moeilijk verdedigbaar beleid in 
voor bepaalde onderdelen: bijvoorbeeld 
het dreigende ontslag van 30.000 hulpver
leners in de gezinsverzorging en bejaarden
hulp. 
Concluderend merk ik op dat de operaties 
van de werkgroepen misschien hebben 
bijgedragen tot een grotere slagvaardig
heid in de informatie-Scholten, maar op 
de lange termijn gezien zou de gevolgde 
procedure wei eens contra-produktief 
kunnen gaan werken en een haard van 
conflicten geven. 

Ret regeerakkoord bevat teksten die op 
onderdelen hoopvol stemmen. Gezien de 
inhoud van de verkiezingsprogramma's 
van CDA en VVD kan geconstateerd 
worden dat met betrekking tot de kern-
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wapenproblematiek er betrekkelijk dicht 
is aangesloten bij het CDA-programma. 
Ret voorgenomen sociaal-economisch be
leid is daarentegen zonder meer hard te 
noemen en wij moeten vrezen dat de maat
schappelijke weerstanden tegen het beleid 
groot zuilen zijn. Er dreigt zwaar weer en 
het is de vraag of de zo prille vriendschap 
Lubbers-Van Aardenne even hecht zal 
zijn als de tandem Van Agt-Wiegel om 
het schip van staat op koers te houden. 
Mijn twijfel over de daadkracht van het 
kabinet-Lubbers wordt gevoed door het 
feit dat er veel passages in het akkoord 
met open einden afsluiten. Er zal nog heel 
wat moeten worden afgeknokt in de Tre
veszaal en het Catshuis. Temeer daar de 
positie van de YVD ten opzichte van het 
CDA sterk veranderd is en dat niet aileen 
in de getalsverhoudingen. De wens zich 
te profileren tegenover de coalitiepartner 
zal niet aileen in het kabinet sterk !even, 
maar eveneens in de beide Tweede-Kamer
fracties. 

Voorstanders van een coalitie met de 
VVD onderbouwen hun voorkeur met het 
argument als zou het CDA juist met de 
VVD meer haar eigen politieke uitgangs
punten kunnen onderlijnen. Deze opvat
ting draagt het gevaarlijke element in zich 
dat het CDA zich aileen zou kunnen pro
fileren door zich tegen andere politieke 
richtingen af te zetten. Maar ons erf- en 
gedachtengoed heeft waarachtig meer in
houd dan aileen in vergelijking met an
dere partijen tot uitdrukking kan worden 
gebracht. Bovendien zou een voorkeur 
voor de VVD vanwege betere profilerings
kansen tot de gedachte kunnen leiden dat 
het CDA altijd het beste met de VVD in 
zee kan gaan. Is dat niet juist strijdig met 
onze- per definitie- ongebonden opstel
ling? Wordt een dergelijke verklaring niet 
veeleer ingegeven om als dekmantel te 
dienen voor de werkelijke argumenten met 
de YVD samen te werken: de zogenaamde 
sfeerargumenten als de goede omgangs-
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vormen van de liberalen in combinatie met 
een politieke boodschap die ecrder op bc
houdzucht dan op vernieuwing duidt? 

Het CDA na het Van-Agt-tijdperk 
De mecst schokkende gebeurtenis in de 
formatic is het afscheid geweest van de 
man die gcdurende een decennium zijn 
stcmpel op het CDA hceft gedrukt. Dries 
van Agt, de populist en de man die graag 
dingen in z'n eentje deed, hecft de voor
uitgeschoven positie waar de partij hem 
nog vier jaar had willen zien plotseling 
ingeruild voor de positie van back-ben
cher. 

De tijd zal leren of wij zonder Van Agt, 
die de politicofobie als het ware be
lichaamde, van onze angst bevrijd zullen 
worden om beginselpartij te willen zijn. 
Een beginsclpartij waarin ruimte is voor 
minderheden, voor andersdenkenden, voor 
wroetcrs, voor verschil van opvatting, voor 
'ernstige discussie'. Het gaat er om of wij 
onze identiteit kunnen waarmaken in het 
Nederlandse politieke spectrum. Die iden
titeit is in het rapport Grondslag en poli
tick handelen en het Program van Uit
gangspunten duidelijk aangegeven. Be
grippen als gerechtigheid, solidariteit, ge-
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spreide verantwoordelijkheid en rentmees
terschap markeren onze politieke richting, 
onafhankelijk van de liberale, neo-liberale 
en socialistische denkrichtingen. 
Willen wij als beginselpartij overleven, 
dan zullen we onze angst deze begrippen 
meer inhoud en gewicht te geven, moeten 
Iaten varen. Angst is een slechte raadgever. 
Dat geldt zeker voor het Christen Demo
cratisch Appel waarvan verwacht mag 
worden dat juist ook in de beroerde tijden 
die ons te wachten staan de beginselen in 
praktijk worden gebracht. 
Daarom dienen onze politieke besluiten 
meer inhoudelijk getoetst te worden aan 
onze christelijke uitgangspunten. 'Een be
zielde, helder zich van haar beginsel be
wuste partij gaat uit op verwerving van 
politieke macht; doch met geen ander 
doe!, dan om die macht dienstbaar te stel
len aan de verwerkelijking van haar 
ideaal', zo zeg ik Abraham Kuyper na. 

1 Zie Briejwisse/ing van mr. G. Groen van Prinsterer met dr. A. Kuyper, 1874-1876, bewerkt 
door dr. A. Goslinga; Kok, Kampen, 1937, biz. 83. 
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door prof. dr. M. G. Platte! 

Prof. dr. M. G. Platte/ is hoogleraar Sociale Ethiek 
aan de Economische faculteit en Centrale Interfacul
teit van Wijsbegeerte aan de Katholieke Hogeschool 
te Tilburg. 

Ethische kanttekeningen~ bij de 
politieke discussie over echte minima 

De herverdeling van het inkomen vormt in onze dagen een brandend probleem. 
Plannen over ombuigingen in de collectieve sector, over deeltijdarbeid, over matiging 
van lonen en sociale uitkeringen, over verhoging of vermindering van belastingdruk 
houden als onvermijdelijke consequentie een herverdeling van het inkomen in. 

In de vette jaren van de toenemende wel
vaartskoek bracht de rclatieve inkomens
toename voor de een nog geen absolute 
inkomensachteruitgang voor de ander 
mee. De herverdeling leverde daardoor 
heel wat minder moeilijkheden op. Maar 
in de tegenwoordige magere jaren is de 
situatie totaal veranderd. lnkomenstoe
name is praktisch voor niemand meer mo
gelijk. Iedereen moet inleveren. Daar het 
hemd nader is dan de rok, komt het eerst 
en het meest de buurman in aanmerking 
voor inlevering. De argumenten daarvoor 
zijn meestal sterk ethisch geladen. Dikwijls 
wordt alleen maar met een beroep op 
rechtvaardigheid zonder dat inhoudelijke 
gronden gegeven worden de ander als 
meest geschikte kandidaat voor de nood
zakelijke matiging aangewezen. Aange
zien de portemonnaie de gevoeligste plek 
van het lichaam is, wordt het duidelijk dat 
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de ethische onbaatzuchtigheid gemakke
lijk voor eigen 'baat' gebruikt kan worden. 

Er moeten dan ook enkele serieuze kant
tekeningen geplaatst worden bij de zede
lijke rechtvaardigheidsgevoelens in zaken 
van de herverdeling. Velen denken name
lijk dat de ethiek of de mens als ethicus 
het domein van het irrationele ofwel van 
het blinde eigenbelang kan verlaten om 
op een hoger rationed en onpartijdig ni
veau door middel van zuivere redene
ringen de werkelijkheid op haar zedelijk 
gehalte te toetsen. Sinds Marx en Freud 
weten wij echter, dat rationaliteit en irra
tionaliteit wezenlijk met elkaar verweven 
zijn. Het is zelfs niet zo, dat het irrationele 
als een snort gordijn van buitenaf het 
rationele inzicht afschermt. Volgens Freud 
ontstaat de rationaliteit pas door een 
moeizame verwerking van wat vooraf in 
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d..: irrationalitcit verborgen ligt. Marx wijst 
crop. hoc icderc persoon een irrationele 
kijk op zijn maatschappelijke situatie heeft 
door de ingrijpcmlc wcrking van de klasse
idcologic. Oat de groepsideologie de so
ciaal-politickc bril sterk kleurt, blijkt wei 
uit hct simpclc feit, dat werkgevers- en 
wcrkncrncrsorganisaties voortdurend over 
zakcn van hcrverdeling verschillend den
ken. 
freud hccft stcrk benadrukt, dat vooral de 
cthica vele vcrborgen wortcls heeft in het 
irrationelc van hct onbewuste. Een sterk 
moraliscrende houding berust vaak op een 
vcrdringing: het gaat dan om een rationa
lisatic in de vorm van misleidende recht
vaardiging van minder nobele gcvoelens. 
De cthicus Max Scheler waarschuwt dan 
ook. dat de modcrne gelijkheidsideologie 
gcrnakkclijk in een rationalisatie van ver
drnngen afgunstgevoclens kan ontaarden. 
Afgunst wordt dan in hct eerbiedwaardige 
klecd van de sociale rcchtvaardigheid ge
huld. 
Maar ook met dcze waarschuwing zelf 
moct men weer voorzichtig zijn. Recht
vaarclighcidsprotesten kunnen gemakke
Jijk uit afgunst ontstaan, maar ook de 
waarschuwingen daartegcn kunnen vlot 
de vnrm van verdachtmaking aannemen 
en op hun beurt uit dergelijke verdrongen 
afgunstgcvoelens voortkomen. Wat wij 
hicr aileen willen onderstrepen is, dat on
bcwuste motieven van jaloezie bij voor
kcur in dit snort zaken meespelen. 
Men bchocft niet gehcel negatief over der
gclijkc gcvoclens te denken. Deze emotio
nclc gevoclens moeten bewust gemaakt en 
wrgvuldig gcordend worden, wil men tot 
ccn enigszins vcrantwoorde ethische argu
rnentatic komen. De ethicus zal eerst 
allerlci onbewuste affectieve motieven 
moeten ontrafclcn, voordat hij de inhoud 
van de moraal gaat beargumenteren. Deze 
voorfasc wordt meestal overgeslagen. Ret 
gaat cr dus om onbcwuste en blinde affec
tics bcwust te maken en te analyseren om 
met cnig redelijk inzicht te kunnen bepa-

521 

len wat rechtvaardig en onrechtvaardig is. 
H. Schoeck in zijn boek: Der N eid und 
die Gesellschaft zegt dan ook, dat blinde 
en onbewuste nijdgevoelens destructief 
werken en het ethisch gehalte van de men
selijke handelingen verminderen. Zodra 
e::hter deze gevoelens bewust gemaakt en 
gcordend worden, verkrijgen zij een posi
tieve waarde. Zij vormen vindingrijke en 
constructieve krachten tot maatschappe
lijke verandering. 

In zijn boek: Menselijke gelijkheid onder 
voorbehoud laat H. Vos zien, hoeveel 
verwarring er rondom de gelijkheidsge
dachte bestaat. Het onberedeneerde ge
voel gaat uit van een soort intrinsieke 
evidentie dat alle mensen gelijk zijn. Vos 
spreekt in dit geval van een soort metafy
sica van de gelijkheidsgedachte. Een 
dergelijke 'fundamentele gelijkheid van 
aile mensen' maakt de discussie hopeloos 
verward. Men denke maar aan het simpele 
feit dat iedere persoon juist een unieke 
eigenheid bezit die als andersheid ten op
zichte van de medemens gekarakteriseerd 
dient te worden. Wanneer de overheid of 
de sociale politick dergelijke ongelijkheden 
zouden moeten wegnemen, dan zouden zij 
volgens de econoom Von Hayek behoren 
'ervoor te zorgen dat niemand gezonder 
is of een gelukkiger temperament, een ge
schikter huwelijkspartner of beter op
groeiende kinderen hecft dan ergens 
iemand anders.' De wazige inhoud van 
deze metafysica van de gelijkheidsgedach
te biedt voor de hier behandelde materie 
geen houvast. 
Van meer belang voor ons onderwerp is de 
ethische gelijkheidsidee. Deze gelijkheids
gedachte ontleent haar inzichtelijkheid 
aan economische en sociale situaties, die 
door velen als ongelijk ervaren worden. 
Het ethische gelijkheidsstreven gaat niet 
zoals bij het metafysische gelijkheidsstre
ven uit van gelijkheid, maar vertrekt juist 
vanuit de bestaande ongelijkheid. 
De ethische gelijkheidsgedachte is het ge-
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volg van een contrastervaring. Hier ligt 
vonral de bron van het rechtvaardigheids
streven. De toekomst van een meer recht
vaardige wereld wordt vooral negatief ge
openbaard in contrastervaringen van on
rechtvaardig ervaren situaties. De waarde 
van deze negatieve 'bemiddeling' mag niet 
onderschat worden. Zij vormt een posi
tieve kracht om een front tegen onvrijheid 
en ongerechtigheid op te richten. Deze 
contrastervaringen zijn een van de voor
naamste bronnen van de ethische reflectie. 
Wat de positieve inhoud van de ethische 
norm is, valt moeilijk direct te formuleren. 
Wij hebben er vooral negatief weet van 
door de contrastervaring van onrechtvaar
dig ervaren ongelijkheden. Deze contrast
ervaringen dienen door de ethiek verder 
uitgezuiverd en verhelderd te worden, 
willen zij in operationele eisen verwoord 
worden. 

Een punt van discussie is de laatste tijd 
het dubbele inkomen van leefeenheden of 
huishoudens. Het betreft de strijd om de 
'minima'. Nu er gematigd dient te worden, 
vindt iedereen terecht dat de hoogste inko
mens relatief het meeste moeten inleveren. 
Maar wie treft dit inleveringsbeginsel? Is 
dit het inkomen van het individu of van 
een leefeenheid tussen gehuwden of duur
zaam samenlevende partners. 
De ene partij vindt het rechtvaardig, dat 
bij het bezuinigen op uitkeringen en bij het 
opleggen van solidariteitsheffingen of 
extra-belastingen met de leefomstandighe
den rekening gehouden wordt. De koop
kracht van een modale werknemer waar
van ook vrouw en twee kinderen moeten 
Ieven, is vee! lager dan die van een huis
houden waarvan man en vrouw beiden het 
minimumloon verdienen. Ook is er de 
grote groep van bejaarden, die naast hun 
minimumuitkering in de vorm van AOW 
nog aanvullende pensioenen hebben. In
leveren naar draagkracht moet volgens 
deze opvatting met de leefomstandigheden 
van de mensen rekening houden. Aileen 
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de 'echte minima', dat wil zeggen: zij die 
of samen met echtgeno(o)t(e), vriend(in) 
en/ of kinderen van een minimuminkomen 
moeten rondkomen, behoren ontzien te 
worden. 
De andere partij protesteert daartegen en 
doet dit eveneens met bcroep op recht
vaardigheidsgronden. Zij brengen in het 
geweer, dat op deze wijze het kostwinners
beginsel in feite weer ingevoerd wordt. De 
doeleinden van de gerechtvaardigde eman
cipatiegedachte worden hierdoor terug
gedrongen. 

Alvorens op deze tegenstrijdige rechtvaar
digheidsgevoelens met de daarmee ver
bonden argumentaties in te gaan, wordt 
allereerst de feitclijke ontwikkeling nage
gaan. 
Het emancipatiebeleid heeft tot de vol
gende juridische maatregclen geleid. Ovcr
eenkomstig de richtlijnen van het EEG
verdrag maakt sinds 1975 de Wet gelijk 
loon mannen en vrouwen deel uit van ons 
positief recht. Bij de wet van 1 maart 1980 
wordt voor de vrouw ook een gelijke be
hande1ing gegarandeerd bij het aangaan 
van een arbeidsovereenkomst, bij oplei
ding, arbeidsvoorwaarden en ontslag. Een 
discriminatie op grond van gehuwd zijn 
of door verwijzing naar gezinsomstandig
heden als het kostwinner-zijn wordt dus 
verboden. De derde richtlijn van het EEG
verdrag om man en vrouw in de sociale 
zekerheid gelijk te behandelen, moet voor 
1 januari 1985 wettelijk uitgevoerd wor
den. 
Het emancipatiestreven heeft ook in ons 
belastingsysteem doorgcwerkt. Reeds 
vanaf 1962 werden er gunstige maatrege
len getroffen voor het inkomen uit arbeid 
van de gehuwde vrouw. De bedoeling in 
die tijd was voornamelijk om deze catego
ric wegens gebrek aan arbeidskrachten 
meer in het arbeidsproces te betrekken. 
Sinds 1973 worden vooral de inkomens 
uit arbeid van man en vrouw, maar nu 
vooral vanwege de emancipatiegedachte, 
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niet meer bij elkaar opgeteld. 
Nu de samenleving als gevolg van de eco
nomische teruggang staat voor de proble
matiek van herverdeling van arbeid en in
komen. wordt steeds kritischer gekeken 
naar de vcrdere financiele verzelfstandi
ging van individuen en in het bijzonder 
van gehuwden op het gebied van belasting 
en sociale verzekering. De kritiek in de 
Kamer op de nota-Nooteboom: Op weg 
naar een gelijke fiscale behandeling van 
de (werkende) gehuwde vrouw en haar 
man, en van deelgenoten aan vormen van 
samenleving en samenwoning, is een dui
delijk teken in die richting. Een verdere 
individualisering van sociale uitkeringen 
en bclastingen wordt, gezien de economi
sche recessie, steeds meer onbetaalbaar 
geacht en komt in conflict met de solida
riteitsgedachte van het draagkrachtbe
ginsel. De congresuitspraak van de PvdA 
van februari 1981: 'individualisering met 
inachtneming van het draagkrachtbeginsel 
per leefeenheid', tracht beide beginselen 
wei te verenigen, maar tot nu toe is men 
er niet in geslaagd een concreet plan op 
tafcl tc leggen. 

Om ale misverstand te voorkomen, dient 
allercerst opgemcrkt te worden, dat de 
vrouwenemancipatie in onze tijd een ge
rechtvaardigd streven is. V olgens het he
dendaagse rechtsgevoel dient de positie 
van de vrouw ook op economisch en so
ciaal terrein niet bij die van de man ach
tergesteld te worden. Er is in het rechts
gevoel de laatste twintig jaar veel ten goe
dc veranderd. In 1956 werd in een com
mcntaar op de pauselijke encyclieken in 
christelijke kring door Van Gestel nog ge
schreven: 'Kinderarbeid of arbeid van de 
huismoeder buiten het gezinsverband om 
het tckort aan inkomen te verhelpen, die
nen ook als schandelijk misbruik ver
worpen'. 
lcdcrcen is het er wei over eens, dat een 
discriminatie van de vrouw op economisch 
en sociaal tcrrein in onze tijd niet meer 
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past. Maar bepaalde beleidsmaatregelen 
die meewerken om het emancipatiedoel te 
bevorderen, kunnen in onze tijd van terug
gang wei degelijk ter discussie gesteld 
worden. Een individualisering in de belas
ting- en in de sociale-verzekeringssfeer kan 
in een bepaald opzicht de vrouwenemanci
patie ten goede komen. Dergelijke maat
regelen werken echter, nu de maatschap
pelijke koek kleiner wordt, op financieel 
vlak gemakkelijk discriminerend ten op
zichte van de andere groepen van de be
volking. Men denke bijvoorbeeld aan de 
gehuwde minimum- of modale alleenver
diener, aan een-oudergezinnen en aan 
huishoudens die uitsluitend van een mini
mum-uitkering afhankelijk zijn. 

Het accent zowel bij de belastingheffing 
als middel tot herverdeling en bijdrage 
aan de collectieve lasten als ook bij de 
sociale zekerheid als gei:nstitutionaliseerde 
vorm van solidariteit, ligt op de verdelen
de rechtvaardigheid naar draagkracht. 
Ondanks het nog beperkte onderscheid 
tussen werknemersverzekeringen en volks
verzekeringen staat mede gezien de netto
nettokoppeling de solidariteitsgedachte 
in ons sociale-zekerheidsstelsel centraal 
en niet (meer) de verzekeringsgedachte. 
Deze solidariteit mag gevraagd worden 
om voor ieder lid van de bevolking mens
waardige leefomstandigheden te garande
ren. Gezien het solidaire karakter van het 
draagkrachtbeginsel is het gerechtvaar
digd rekening te houden met dubbele in
komens in gezinnen en leefeenheden. In 
dit Iicht bezien valt de belastingmaatregel 
van 1973 om de arbeidsinkomens van ge
huwden niet meer bij elkaar op te tellen, 
niet toe te juichen. Ook prof. M. van 
Mourik schreef onlangs, dat de corrige
rende werking van het belastingsysteem 
daardoor minder groot is dan op grand 
van het draagkrachtbeginsel verdedigbaar 
zou zijn. 
Op grond van de verdelende solidariteit 
is het juist een structuurbeleid voor de 
echte minima te ontwerpen. Een dergelijk 
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systeem kan het best via premie- en be
lastingheffing opgebouwd worden. Derge
lijke maatregelen zijn sexe-neutraal en 
man of vrouw worden op dezelfde wijze 
behandeld. 

Let wei: discriminatie van vrouwen op 
economisch en sociaal terrein is volgens 
het hedendaagse rechtsgevoel terecht niet 
geoorloofd. De eerste twee richtlijnen van 
het EEG-verdrag moeten volledig gehand
haafd blijven. Maar welke interpretatie 
van de derde richtlijn betreffende de so
ciale zekerheid dient te worden gegeven, 
blijft nog voorwerp van vele juridische 
discussies. Een strikte individualistische 
interpretatie brengt bij de huidige econo
nische teruggang nieuwe discriminaties 
van verschillende andere groepen in de sa
menleving met zich mee. Bovendien gaat 
het in zaken van sodale zekerheid om het 
draagkrachtbeginsel van de verdelende 
solidaire rechtvaardigheid, dat meer direct 
met de leefomstandigheden en minder met 
de geleverde arbeidsprestatie rekening 
houdt. Ret individualiseringsbeginsel dat 
op de ruilrechtvaardigheid steunt en direc
ter aan de geleverde arbeid gekoppeld is, 
behoort hier op het tweede plan te komen. 
Men kan zich in dit verband afvragen, of 
de derde richtlijn van het EEG-verdrag 
evenals de maatregel om de inkomens per 
huishouden voor de belastingdienst niet op 
te tellen, niet een meer solidaire correctie 
behoeven, terwijl toch de man en de vrouw 
eenzelfde behandeling krijgen. 

De hier ontwikkelde ethische gedachten
gang steunt op een bepaald filosofisch 
mensbeeld. De menselijke persoon wordt 
hier niet als een onafhankelijk op zichzelf 
staand individu, maar als een intersubjec
tieve persoonlijkheid gedefinieerd. De 
mens is geen eenling, de persoon is be
trekking. H. Beck spreekt in het verzamel
werk: PersonaTe Freiheit und pluralisti
sche Gesellschaft, over 'Partnerschaftliche 
Solidaritat' als structuurbeginsel van de 
toekomstige samenleving. 
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D~ emancipatie van de Verlichting in wier 
nadfgen wij misschien Ieven, heeft de 
winst van de bevrijding van het individu 
en ook die van een grotere maatschappc
Iijke gelijkheid gebracht. Er wordt in onze 
dagen steeds meer beseft, dat dit met een 
verlies aan verbondenheid gepaard gegaan 
is. 

Prof. H. Hofstee in zijn afscheidscollege 
over: Vrijheid, gelijkheid en eenzaamlzeid 
heeft hierover zinnige dingen gezegd. Het 
Iiberalisme en socialisme als geesteskin
deren van de Verlichting waren er volgens 
hem op gericht individuen uit maatschap
pelijke onderdrukkingen te bevrijden. Bei
den wilden hetzelfde langs verschillende 
wegen. Het liberalisme streefde maat
schappelijke gelijkheid na door individuele 
vrijheid en het socialisme individuele vrij
heid door maatschappelijke gelijkheid. 
'Het vooruitdenken van emancipatiebe
wegingen in het algemeen lijkt steeds te 
stoppen bij het moment, waarop in hun 
gedachten de vrijmaking uit de onder
drukking is bereikt. Dan lijkt de zaak af. 
Hoe, in welke verbanden, de vrijgemaak
ten na de bevrijding met elkaar en met 
anderen samen verder zullen Ieven, schijnt 
men niet als vraagstuk te zien.' De mens 
werd daardoor wei vrijer, maar raakte 
steeds meer gelndividualiseerd in de zin 
van gelsoleerd. H. Beck meent daarom, 
dat 'individualistische Liberalismus' 
en 'kollektivistische Solidaritat' moeten 
uitmonden in een 'solidaristische Person
Iichkeit', ofwel 'partnerschaftliche Solida
ritat'. Hij vindt dit een postulaat van het 
christelijk personalisme. 
De vrouwenemancipatie heeft nog een 
lange weg te gaan. Het streven van de 
vrouwenbewegingen is zo belangrijk, om
dat onze vertechniseerde en individualis
tische maatschappij dringend om hervor
ming vraagt. Iedere maatschappelijke 
reactie op onderdrukkende omstandighe
den Ioopt echter het gevaar het vale en 
schrale mensbeeld opgedrukt te krijgen 
van de samenleving waartegen zij reageert. 
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Men pleegt dan een operatic te verrichten 
met instrumenten die besmet zijn met de 
ziektekiemen waaraan de patient juist 
hezig is te overlijden. 
De vrouwcnemancipatie zou haar doe! 
voorbijschieten als zij !outer een verlate 
uitloper van het burgerlijke emancipatie
strcvcn zou blijken te zijn. Men vergalop
pccrt zich dan in een eenzijdig doordraven 
in de richting van een verkeerd individua
lisme. Een zekere solidaire bijstelling van 
hcpaalde belastingmaatregelen in het ver
leden en van bepaalde interpretaties van 
de EEG-richtlijnen zou het emancipatie
streven in onze dagen misschien juist ten 
gocde komen. 

De ethicus maakt ook bezwaar om in 
economische en sociale kwesties als deze 
gemakkelijk de termen 'progressief' en 
'conservatief' te hantercn. Dikwijls wordt 
onbercdenecrd een sociale maatregel het 
etiket van progressiviteit of conservatisme 
opgedrukt zonder enige verdere argumen
tatic. Dit onbezonnen opplakken moet dan 
vaak zelf dienen als vorm van rechtvaar
diging. 
P. Vandermeersch wijst in zijn boek Het 
gekke verlangen erop, hoe een dergelijke 
etikettering haar oorsprong in een narcis
tisch, zelfingenomen mensbeeld vindt. De 
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narcist klampt zich aan dit zelfbeeld vast 
en dit verklaart ook de heftigheid en de 
starheid, waarmee een sociale optie aange
hangen wordt. Dit zelfbeeld maakt volgens 
dezelfde schrijver ook de irrationele een
heid van ethische stellingnamen begrijpe
lijk, die er ten aanzien van verschillende 
zaken bestaan. Iemand die zich progres
sief noemt, is tegelijk voor eenzijdige ont
wapening, tegen kernenergie, voor abortus, 
homofilie, vrije sexualiteit, enz. Voor de 
conservatieve geldt dit omgekeerd even
zeer. Men zou anders niet consequent 
'rationeel' handelen, maar men kan beter 
zeggen: 'niet behoudensgezind' volgens 
zijn links of rechts narcistisch zelfbeeld. 

Tot slot van dit artikel nog het volgende 
citaat: 'In het perspectief van de ongelijk
heidsverhoudingen op wereldvlak zijn de 
problemen die ons hier bekommeren, niet 
meer dan de luxueuze vragen van onze be
voorrechting, door de meeste anderen in 
de wereld betaald met de prijs van hun 
achterstelling.' (De Clercq: Politiek en 
het 'Goede Leven'). 

- H. Beck: Partnerschaftliche So/idaritiit als Strukturprizip der zukiinftigen Gesellschaft, in: 
Personale Freiheit und p/uralistische Gesellschaft, Wien, 1981. 

- B. de Clcrcq: Politick en het 'Goede Leven', Leuven, 1981. 

- G. van Gestel: Kerk en sociale orde, Bilthoven, 1956. 

- F. van Hayek: Die Verfassung der Freiheit, Tiibingen, 1971. 

- H. Hofstee: Vrijheid, gelijkheid en eenzaamheid , in: Universiteit en Hogeschool, jrg. 27, 
1981. 

- M. Platte!: Utopie en Kritisch Denken, Bilthoven, 19702. 

- M. Scheler: Da.1· Ressentimcnt im Aufbau des Mora/en. Gesammelte Werke, Bern, 1954, 
Band 3. 

- H. Schoeck: Der Neid und die Gesellschaft, Freiburg, 1971. 

- P. Vandermeersch: Het gekke verlangen, Nijmegen/Antwerpen, 1978. 

- H. Vos: Menselijke ge/ijkheid onder voorbehoud, Bilthoven, 1973. 
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door drs. C. J. Klop 

drs. C. I. Klop is stafmedewerker van het W eten
schappelijk Instituut voor het CDA voor welzijns
beleid. 

De Islam tn Nederland: angst 
voor een nteuwe zuil? 

Wie de vestiging in ons land van de Islam de laatste tijd gadeslaat, krijgt voortdu
rend signalen, die sterk doen denken aan het emancipatieproces dat Gereformeerden 
en Rooms-Katholieken honderd jaar geleden hebben doorgemaakt. Klopt die ver
gelijking? En wat betekent dat voor het overheidsbeleid en met name de komende 
nota Minderhedenbeleid? 

Velen bekruipt de vrees dat godsdienstige 
zuilvorming, dat wil zeggen het oprichten 
van eigen organisaties op lslamitische 
grondslag, schadelijk zal zijn voor het in 
goede harmonie samenleven van Neder
landers en buitenlanders. Anderen zien er 
een verrijking van onze samenleving in. 
Welke keuzen moet het beleid hierbij 
maken? Een pleidooi voor een 'open zuil
vorming'. 

Negerend beleid 
Een voorlopig hoogtepunt in de toenemen
de aanwezigheid van de Islam in ons land 
was het onlangs in Rotterdam gehouden 
Islam-symposium. De zelfbewuste presen
tatie aldaar van de Turks-Islamitische 
Culturele Federatie is waarschijnlijk teke
nend voor de wijze waarop Moslims in 
Nederland hun plaats beginnen te vinden. 
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De federatie overkoepelt 75 lid-vereni
gingen, die allen een gebedsruimte of mos
kee beheren, met daaromheen godsdienst
onderwijs, sociaal-culturele activiteiten 
zoals taallessen, contactavonden en be
langenbehartiging. De federatie vertegen
woordigt ongeveer 70% van de 180.000 
Turkse moslims in ons land. Daarnaast 
zijn er nog twee meer fundamentalistische 
organisaties, een conservatief-islamitische 
en een fanatiek-religieuze, die zich erg tot 
de Iraanse revolutie aangetrokken voelt. 
Behalve Turkse zijn er in ons land ook 
nog circa 120.000 Marokkaanse, Tunesi
sche, Pakistaanse, ex-Surinaamse en Indo
nesische moslims, alsmede circa 300 ge
boren en getogen Nederlanders die moslim 
zijn geworden! 1 n totaal zijn er thans 
tegen de 300.000 moslims in ons land. 
De wijze waarop dit qua omvang vierde 
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kerkgenootschap in ons land in samen
wcrking met het Nederlands Centrum 
l3uitcnlanders op dit symposium en de 
bijbehorende tentoonstelling * zes knel
punten inzake de godsdienstbeleving aan 
de orde stelt. wijst crop dat de door het 
Ncderlandse beleid in gang gezette ver
mijding van het onderwerp godsdienst in 
hct algemeen en dus ook als het om cultu
relc minderheden gaat. door de ontwikke
ling binnen de minderheden zelf krachtig 
terzijde wordt geschoven. Immers, de 
'Ontwerp-nota minderhedenbeleid' wijdt 
in zijn beleidsmaatregelen 1 zegge en 
schrijve tweeeneenhalve regel aan de be
lcving van de godsdienst! Een CRM-nota 
inzake de culturele ontplooiing van jonge
ren uit de culturelc minderheden negeert 
de religieuze basis voor de beleving van de 
cigen cultuur eveneens op een opvallende 
wijze 2. Het ambtelijk apparaat in ons 
land lijkt de scheiding tussen kerk en staat 
aan te grijpen om een beleid voor te be
rciden dat de maatschappelijke betekenis 
van de godsdienst eenvoudig negeert en 
deze tot een binnenkerkelijke aangelegen
heid terugbrengt :3• Een heel merkwaardige 
zaak. 

Godsdienstige verscheidenheid wordt ge
reduceerd tot een verschil in 'normen en 
waarden', waarbij beleidsinstrumenten als 
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sociaal-cultureel werk, opbouwwerk en 
bi-cultureel onderwijs worden betrokken. 
'Behoud van identiteit' wordt daardoor 
een zaak van geschiedenis en folklore uit 
het land van herkomst. De godsdienst als 
een het gehele maatschappelijke Ieven 
doortrekkende kracht blijft eenvoudig 
buiten het gezichtsveld van het beleid 4• 

De Islamieten in ons land, en ook de 
Hindoes, zij het in mindere mate, hebben 
tegen zo'n beleid terecht bezwaar. Het 
doet denken aan de wijze waarop bijvoor
beeld katholieken en gereformeerden zich 
in de vorige eeuw moesten verzetten tegen 
de liberale geest der eeuw, die afwijkingen 
van de vrijzinnige hervormde staatsgods
dienst, het oprichten van eigen scholen en 
het opkomen voor een eigen levensbe
schouwelijk gefundeerde levensstijl maar 
gevaarlijk vond voor de nationale een
heidscultuur van de burgerlijke elite in die 
tijd. Wie verneemt dat de Turks-Islamie
ten hun theologen op eigen kosten willen 
gaan opleiden ziet duidelijk de parallel 
met de Vrije en de Katholieke Universi
teit. De colleges van B & W, waarin de 
angst voor politieke activiteit in de mos
kee een hinderpaal vormt om aan de tot
standkoming van gebedsruimten mede
werking te verlenen, verschillen inhoude-

De tentoonstelling over de Islam is tot 28 augustus 1983 te bezichtigen in het Museum voor 
Land- en Volkenkunde, Willemskade 25, Rotterdam. 
1 Ontwerp-nota minderhedenbeleid, Binnenlandse Zaken, april 1981, pag. 215. 

~ Jeugdige Mediterranen in Nederland - nota van een departementale werkgroep, CRM, 
augustus 1981. 

" Het WRR-rapport Etnische minderheden, Den Haag, 1979, is ook een symptoom van deze 
negatie van de meest wezenlijke basis voor cultuurbeleving en maatschappelijke ontplooiing. 
Hct verschijnsel is eveneens te onderkennen in het Voorontwerp van Wet gelijke behandeling 
en de daaraan ten grondslag liggende stukken. Zie ook ons rapport Pastor of politie?, pag. 14 
en 15. 
Bij de lagere overheden treft men het bijvoorbeeld aan in de nota Culturele minderheden in het 
Rijnmond-gebied van het openbaar lichaam Rijnmond, november 1981. En dat terwijl Rotter
dam 14 moskeeen telt en de richtlijnen van de eigen geestelijke !eiders van doorslaggevende 
hctckenis zijn voor het a! of niet aanvaarden van het aanbod van Nederlandse voorzieningen. 
1 Dit is des te merkwaardiger waar in particuliere organisaties als de kerken en bij particuliere 
ondcrzockers, zoals bijv. mevrouw L. v. d. Berg-Eldering (Marokkaanse gezinnen in Nederland, 
Alphen a/d Rijn, 1978), wei nadrukkelijk op deze factor is gewezen en daaromtrent grate des
kundigheid is opgebouwd. 
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lijk niet zoveel van de liberale regenten uit 
de vorige eeuw. De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat ook het CDA daarmee vaak 
nog geen weg weet. 
De ontwikkeling in de vorige eeuw kennen 
wij: de gereformeerde, de katholieke en 
ook andere zuilen kwamen tegen de ver
drukking in juist tot stand. In bet isole
ment lag hun kracht. Wie ziet hoe de Isla
mitische bevolkingsgroep, met overwegend 
minimumloners, uit eigen vrijwillige bij
dragen moskeeen financiert, eigen biblio
theken opricht, Koranscholen begint en 
dat Turkse kranten in ons land een eigen 
lezerskring vinden, die herkent heel veel. 
Het wordt de hoogste tijd dat de overheid 
zich serieus bezig gaat houden niet met de 
vraag of zij wei verzuiling van de Islam 
in ons land wil, maar op welke wijze zij 
deze zich zo vruchtbaar mogelijk kan Iaten 
realiseren. Yruchtbaar voor een samen
leving waarin mensen van verschillende 
herkomst in harmonic kunnen samenleven. 

Zes knelpunten 
De tentoonstelling in Rotterdam is opge
bouwd rond zes knelpunten inzake de 
godsdienstbeleving van moslims in ons 
land: gebedsruimten, godsdienstonderwijs, 
feestdagen, gezinsleven, begraven en ri
tueel slachten. Op elk van deze punten ga 
ik afzonderlijk in. 

Er zijn in ons land inmiddels zo'n honderd 
Islamitische gebedsruimten gerealiseerd. 
Sommige daarvan mogen volwaardig de 
naam moskee dragen, denk aan Almelo, 
Utrecht en Rotterdam bijvoorbeeld. An
dere zijn niet meer dan schuurtjes, ver
bouwde woonhuizen of gekraakte panden. 
Het ministerie van CRM verschaft een 
aanvangssubsidie van 30 °/o met een maxi
mum van f 30.000,- voor aanschaf en in
richting van gebedsruimten. Dat is een 
tijdelijke regeling. Ons land heeft ook voor 
de christelijke kerken een Wet premie 
kerkbouw gekend. Deze beoogde met 
name in een tijd van snelle uitbouw van de 
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steden de kerken, die dit niet zelf konden 
bolwerken, te helpen bij de bouw van 
kerkruimten. Mij dunkt dat, waar bet ge
middelde inkomen van de christelijke bc
volkingsgroepen aanmerkelijk boger is dan 
dat van de lslamieten in ons land, een 
soortgelijke regeling voor hen alleszins ge
rechtvaardigd is. Waar in deze groepen de 
godsdienst bet dagelijks Ieven nog vee! 
meer doortrekt dan bij de christenen in 
ons land, is er voor de overheid wellicht 
zelfs nog een sterker motief om aan de 
totstandkoming van gebedsruimten finan
ciele medewerking te verlenen. Elke kerk
voogdij of commissie van beheer in een 
grote stad of een groeikern weet daarbij 
te vermelden dat een maximum van 
f 30.000,- een druppel op de gloeiende 
plaat is, bij lange na niet genoeg om er 
zelfs maar de kosten van de bij de aanvraag 
te overleggen tekeningen en het voldoen 
aan allerlei bouwvoorschriften van te beta
len. Waarbij wij ons er nog niet eens reken
schap van geven dat de moslims zware 
hypotheken moeten afsluiten, maar vanuit 
hun religieuze overtuiging eigenlijk geen 
rente mogen betalen (noch vragen). Bijbel
vaste christenen weten waar het staat! lk 
pleit ervoor om de bijdrage van de over
heid in de totstandkoming van gebeds
ruimten juist voor de Islam te verhogen. 

Desnoods ten koste van de Nederlandse 
welzijnswerkers, die zich voor de buiten
landers inzetten. Het netto-effect van de 
subsidie voor het welzijn van de moslims 
in ons land is dan zeer waarschijnlijk- met 
aile respect voor het welzijnswerk - aan
merkelijk hoger. In het verlengde van deze 
gedachte ligt de vestiging van een Islami
tische theologische hogeschool in ons land. 
Net als de andere kerkgenootschappen 
dient men zijn geestelijke !eiders zelf te 
kunnen opleiden. Bij voorkeur in dialoog 
met de omringende samenleving 5. Oplei
ding in Turkije, met steun van de Turkse 
staat, moet voor een zichzelf respecterende 
Nederlandse overheid een second best
oplossing zijn. 
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Een tweede, zwaar gevoeld, knelpunt 
vormt het godsdienstonderwijs aan de 
kinderen. Ons land telt, dankzij het eman
cipatieproces van gereformeerden en ka
tholieken, wettelijke mogelijkheden voor 
bijzondcr ondcrwijs. Ook op de openbare 
school kan op verzoek van de ouders 
godsdienstonderricht gegeven worden. De 
ontwikkeling tcrzake van de nieuwe cul
turele minderheden in ons land is thans 
zo dat de moslims hun kinderen naar de 
in de moskee gegeven Koranschool Iaten 
gaan, net zoals de kerken catechisatie 
gcven en de joden hun Talmoedschool 
hebben. In het regulierc onderwijs is thans 
bi-cultureel onderwijs gemeengoed gewor
den in plaatsen met veelleden van minder
hcidsgroepen. Dat betekent dat kinderen 
uit die groepen een dag per week extra 
ondcrwijs krijgen in de taal en cultuur van 
het land van herkomst. Soms tracht men 
zelfs intercultureel onderwijs te geven, dat 
wil zeggen dat deze lessen ook bijgewoond 
worden door de Nederlandse kinderen. 
Van Islamitisch godsdienstonderricht op 
de openbare school volgens artikel 26 van 
de Lager Onderwijswet is geen sprake. 

De mnslims klagen dat dit artikel stringent 
wordt uitgelegd, wat wil zeggen dat aileen 
voor christelijk, joods of humanistisch 
onderwijs faciliteiten ter beschikking wor
den gcsteld. Als dat zo is, dan maken de 
bctrokken gemeenteraden een fundamen
tele fout. Hct zou goed zijn, als de defini
tieve nota Minderhedenbeleid zich hier
ovcr onomwonden uitspreekt. Nu de Isla
mitische organisaties zich als gespreks
partner aandienen, moet ook de aanwij
zing van leerkrachten aan hen overgelaten 
kunnen worden; ook kan men de ouders 
gczamenlijk de leerkracht Iaten kiezen, 
zoals in Haarlem met succes is gedaan, 
ondanks het analfabetisme. Yoor betutte
ling is geen enkelc reden. De meerderheid 
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van de moslims in ons land moet van po
litieke indoctrinatie in het godsdienston
derricht niets hebben. 'Geen politick in de 
moskee', is voor hen evenzeer het adagium 
als voor de christelijke kerken in ons land. 
Van een Islamitische bijzondere school 
is nog geen sprake. Wei zijn er initiatieven 
tot oprichting van een Turkse of Arabi
sche school geweest, in Rotterdam en 
Utrecht. Terecht heeft het ministerie van 
Onderwijs zich verzet tegen schoolvorming 
op nationaliteitenbasis, tenzij in geval van 
tijdelijk verblijf, net als bij kinderen van 
ambassadepersoneel. Maar heeft het mi
nisterie al aangepaste eisen van deugde
lijkheid en bekostigingsvoorwaarden ont
worpen voor de echte bijzondere school 
op lslamitische grondslag? Niets wijst 
daarop. Toch zal een aanvraag van vol
doende ouders gehonoreerd moeten wor
den. Die aanvraag kan mijns inziens niet 
lang meer uitblijven. Men kan het gods
dienstonderwijs niet negeren, omdat het 
tot de kerk zou behoren. Beter is het con
structief in te spelen op te verwachten ont
wikkelingen en alvast eisen van deugde
lijkheid of bekostigingsvoorwaarden ge
reed te hebben, die het noodzakelijke con
tact tussen kinderen uit minderheidsgroe
pen en Nederlandse kinderen, tussen Isla
mitische cultuur en Nederlandse cultuur 
bewerkstelligen. Men dient zich af te vra
gen wat de voertaal op zo'n school zal 
moeten zijn. Mijns inziens Nederlands. 
Maar kan dat? Is daar lesmateriaal voor? 
Als de Minderhedennota op dit punt geen 
krachtige wending van het beleid behelst 
vergeleken met de ontwerp-nota, laat het 
beleid een essentiele kans voorbijgaan om 
de 'integratie' op langere termijn wezenlijk 
te bevorderen. Wie zei ook alweer: 'Eman
cipatie gaat vooraf aan integratie'? 

De religieuze feestdagen zijn voor de Isla
mieten in ons land een wezenlijk probleem. 

·' In Kerkinformatie, uitgave van de Gereformeerde Kerken in Nederland, oktober 1982, wordt 
vcrslag gedaan van een bezoek van 40 imams aan de theologische faculteit van de Vrije Uni
vcrsiteit. Ook het CNV pleitte in zijn reactie op de ontwerp-Minderhedennota voor zo'n 
hogeschool. 
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In bredere zin: het voldoen aan gods
dienstige verplichtingen gebeurt op andere 
tijdstippen dan bij christenen het geval is. 
Ret wekelijkse gebed vindt plaats op 
vrijdagmiddag. Zelfs onbetaald verlof 
daartoe blijkt in de praktijk op problemen 
te stuiten. Begrijpelijk, want het werk 
moet het toelaten. Tach dienen wij ons af 
te vragen wat de rechtvaardiging is van 
de voorrang voor de christelijke gods
dienstbeleving in de officiele ordening, 
zowel van overheid als bedrijfsleven. 
Noodgedwongen verschuiven de moslims 
de viering naar de zondag. De joden pro
fiteren van de vrije zaterdag voor hun 
sabbatsviering, evenals een enkel kerk
genootschap (zevende-dagsadventisten). 
Mij dunkt dat het niet van toevalligheden 
moet afhangen of men zijn godsdienst kan 
beleven. Een principiele herorientatie is 
geboden. De overheid zal zich moeten be
zinnen op de officiele feestdagen, en ook 
de CAO-partners zullen zich bij het ar
beidsvoorwaardenoverleg op andere ge
bruiken moeten bezinnen. Voor het CDA, 
dat zich als niet-theocratische partij op het 
standpunt stelt dat niet met behulp van 
de overheidsmacht christelijke leefregels 
als de zondagsheiliging dienen te worden 
afgedwongen, maar dat het de plicht van 
de overheid is de godsdienstbeleving te 
respecteren en mogelijk te maken van aile 
ingezetenen, lijkt hier een duidelijke keu
ze mogelijk. De arbeidstijdverkorting 
werpt zijn eigen Iicht op deze vraagstuk
ken, maar ten principale kan men zich 
afvragen wat de rechtsgrond is voor een 
algemeen niet-werken op feestdagen, die 
enkel voor christenen betekenis hebben, 
zoals Pasen, Kerstmis en Pinksteren (en 
dan met name de tweede dag) en een 
noodzakelijk wel werken op fcestdagen, 
die voor moslims grate betekenis hebben, 
zoals het begin van de vasten. Opmerkelijk 

is dat Suriname sinds 1970 de ld-Ul-Fitr
dag als nationale feestdag erkent, waarop 
oak de niet-moslims vrij zijn! Ook kent 
men daar de Islamitische bijzondere 
school. In dit opzicht ligt Suriname in 
ontwikkcling op ons voor! 6 De Minder
hedennota kan om deze vragen dunkt mij 
niet heen. Wezenlijk is daarbij naar welk 
soort samenleving het minderhedenbeleid 
toe wil. Als dat een samenleving is, waarin 
mensen van verschillende religieuze her
komst in harmonic met elkaar samenle
ven, dan is achterstelling van de een bij de 
ander juist op het punt van de godsdienst
beleving voor de overheid een averechts 
beleid. Aile mooie woorden over een 
multi-culturele aanpak ten spijt. 

Het gezinsleven is een vraagstuk apart. 
Hierin komt heel scherp tot uitdrukking 
waar het eigenlijk om gaat. In de levens
stijl, zoals die in het gezinsleven tot uit
drukking komt, vindt een vermenging 
plaats van zuiver godsdienstige motieven 
met gewoonten en gebruiken, die in de Ian
den van herkomst functioneel waren, maar 
het in ons land welicht niet meer zijn. De 
Rotterdamse rechtbankuitspraak dat het 
bij de handhaving van de leerplicht voor 
meisjes boven de 12 jaar strikt genomen 
niet gaat om beleving van de Islam, lijkt 
mij juist. Dat betekent dat een dwang van 
overheidswege om de betrokken kinderen 
door middel van goed onderwijs te behoe
den voor achterstelling in hun toekomstig 
bestaan in ons land legitiem kan worden 
geacht, hoewel het strijdt met de gebruiken 
in de Ianden van herkomst. Bezien moet 
worden of aan deze niet religieuze, maar 
wel culturele verscheidenheid recht kan 
worden gedaan. Waarom zou in deze ge
vallen een meisjesschool niet mogelijk 
zijn? Net zoals de orthodoxe joden jon
gensscholen kennen, erkend in artikel 4 

6 Dr. J. van Raalte, Islam in Suriname, in 'Wereld en zending, tijdschrift voor missionaire 
informatie en bezinning', 1981, nummer 4, schrijft zeer behartenswaardige zaken over vestiging 
van de Islam in een land waar vanouds geen moslims woonden. Overigens is een vrije vrijdag
middag in Suriname voor moslims niet mogelijk gebleken. 
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van de Wet Gelijke Behandeling Mannen 
en Vrouwen. De betrokken moslims zou
den daartoe zelf het initiatief kunnen ne
men. Aldus komt iets tot uitdrukking van 
wat prof. dr. J. Waardenburg op het sym
posium in Rotterdam noemde: de nood
zakelijke ontwikkeling van een Nederland
se moslim-levensstijl. Daar zal het naar 
toe moeten. De kern van de godsdienstige 
cultuurbeleving zal in nieuwe vormen uit
gedrukt moeten worden in ons land 7. 

Daartoe dient de moslim-gemeenschap 
kansen te krijgen. Dat is een proces dat 
twee of drie generaties zal duren. En daar
toe zal een 'open zuil'-situatie best wel 
eens een noodzakelijke voorwaarde kun
nen vormen. 
Net zoals de gereformeerden na verloop 
van enkele generaties zuilvorming rijp wa
ren voor het openzetten van de ramen en 
het meer integreren in de omringende sa
menleving. zonder de verworven eigen
waarde verloren te Iaten gaan. Hoeveel 
tijd kost het autochtone kerken niet om 
tot aanvaarding van de vrouw in het ambt 
te komen? Maar inmiddels is het zover in 
de gereformeerde en hervormde kerken, 
zonder dat het kind (de godsdienst) met 
het badwater (de tijdgebonden culturele 
uitwerking daarvan) is weggegooid. Dat 
recht op geleidelijke ontwikkeling in eigen 
kring moeten ook de moslims hebben. De 
twecde generatie zal het daarmee niet ge
makkelijk hebben. Zij zullen als impuls 
voor deze ontwikkeling fungeren, omdat 
het voor hen bittere noodzaak is. 

Dezelfde verschijnselen zijn te vinden bij 
ecn generatie Nederlandse schrijvers die 
zich afzetten tegen de eng-gereformeerde 
levensstijl (Biesheuvel, 't Hart, Wolkers). 
Zij hebben het schrijnende misbruik bloot-
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gelegd, dat van een gevoelloze religiebe
leving het gevolg is geweest. Toch is nooit 
om die reden de Vrije Universiteit gesloten 
of de Wet premie kerkbouw ingetrokken. 
Als islamitische ouders hun dochters uit
huwelijken aan jongens uit de Ianden van 
herkomst met het enkele doel deze een 
verblijfsvergunning te verschaffen en direct 
daarna weer te scheiden, dan is voor deze 
'identiteitsbeleving' geen goed woord mo
gelijk. Toch ben ik ervan overtuigd dat 
ook daar de correctie uit eigen kring moet 
komen. En daar dient men de voorwaar
den voor te scheppen, bijvoorbeeld door 
de opleiding van geestelijke !eiders in ons 
land te erkennen en te bevorderen. Een 
negerend beleid zal op de eerste generatie 
verhardend uitwerken, zodat de kans gro
ter is dat volgende generaties geheel secu
lariseren. 

Interessant is in dit verband een onderzoek 
dat mevrouw Van den Berg-Eldering aan
haalt in haar boek 'Marokkaanse gezinnen 
in Nederland'. Dit onderzoek vergelijkt 
twee in de Verenigde Staten gevestigde 
groepen Arabische moslims met elkaar: 
enerzijds de moslims uit Toledo, die be
horen tot de 'business-class', anderzijds de 
moslims uit Detroit, die als arbeiders in 
de auto-industrie werken en ge!soleerd 
wonen in aparte wijken. De eerste groep 
heeft zich om allerlei redenen opengesteld 
voor vernieuwingen (o.a. gematigde op
stelling ten aanzien van gemengde huwe
Iijken) en is zich tijdig bewust geworden 
van de gevaren die de Islam bedreigen. 

Deze groep heeft een eigen moskee ge
bouwd en op eigen kosten een ontwikkelde 
full-time imam (voorganger) aangesteld. 
Deze moskee is het centrum van het reli
gieuze en sociale Ieven van de moslimge-

; Dit is eigenlijk de grote vraag van de komende decennia. Van Raalte schrijft hierover: 'De 
vorming van de moslims is niet gericht op het creeren van een Surinaamse gestalte van de 
Islam. Contextualisatie wordt beschouwd als een misvorming van de Islam', a.w. pag. 308. 
Van den Berg-Eldering beschrijft daarentegen de vestiging van twee groepen Arabische moslims 
in de Verenigde Staten. De ontwikkeling daar duidt erop dat in gei:ndustrialiseerde samen
levingen, wat Suriname niet is, een zekere eigen ontwikkeling van de moslimgemeenschap wei 
mogelijk is en op de vestiging zelfs een positieve uitwerking heeft, a.w. pag. 156. 
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meenschap. Door de niet-afwijzende hou
ding ten aanzien van de Amerikaanse 
waarden, heeft de tweede generatie mi
granten een brugfunctie kunnen vervullen 
tussen de eerste en derde generatie. De 
derde generatie vertoont zelfs een hogere 
mate van religiositeit dan de tweede gene
ra tie. 
De tweede groep, de arbeiders uit de 
auto-industrie, leeft zeer gei:soleerd. De 
eerste generatie migranten staat afwijzend 
tegenover de Amerkaanse waarden, en 
gemengde huwelijken leiden tot verstoting 
uit de gemeenschap. Deze afwijzende hou
ding heeft de kloof tussen de eerste en 
volgende generaties vergroot. De tweede 
en derde generatie migranten nemen een 
apathische houding aan tegenover de Islam 
en de religeuze meelevendheid neemt af 
met de generatie s. Soortgelijke problemen 
doen zich ook voor bij het Hindoei:sme 
in ons land. Rambocus waarschuwt: 
'V oorkomen moet worden dat het paard 
sterft terwijl het gras groeit. Schade her
stellen zal meer inspanning vergen dan het 
voorkomen van schade zelf' 9, 

Begraven en ritueel slachten zijn vraag
stukken, die zich in de richting van een 
oplossing bewegen to. Enkele gemeenten 
ontplooien al initiatieven om tot het in
stellen van een Islamitische begraafplaats 
te komen. Uit overwegingen van ruimte
lijke ordening hebben zij nog wei eens 
moeite met de gronduitgifte in eigendom, 
en 'voor de eeuwigheid'. Dat vraagstuk 
moet oplosbaar zijn, soortgelijke overwe
gingen hebben ook voor sommige autoch
tone groeperingen wei gegolden. Ten prin
cipale dienen er Islamitische begraafplaat
sen te komen, net zoals er joodse en chris-
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telijke zijn. Het is toch te zot dat moslims 
en hindoes hun doden per vliegtuig naar 
Ianden moeten overbrengen, waar zij aan 
hun godsdienstige plicht kunnen voldoen. 
Ritueel slachten is merkwaardigerwijze 
wat omstreden. Merkwaardig, omdat de 
joodse bevolkingsgrocp al lang kosjer 
slacht in de abbatoirs. De joodse marrier 
van slachten is vrijwel gelijk aan de isla
mitische. Ook dit mag geen punt zijn. 
Het voedingsvraagstuk (geen varkensvlees 
voor een moslim) klemt wellicht nog meer 
op het punt van de informatieve etikette
ring. Zolang ons land nog achteroploopt 
in de EEG is het bijzonder lastig om er 
achter te komen of produkten nu wei of 
niet met varkensvlees of -vet zijn bereid. 
Ook voor Nederlanders een vervelende 
zaak. Consequent doorzetten van het be
leid gericht op produktetikettering is met 
aile begrip voor de betrokken bedrijven. 
en met redelijke overgangstermijnen, toch 
geboden. 

Mediabeleid 
Naar wat voor samenleving gaan wij toe? 
Die vraag zal concreter in de definitieve 
Minderhedennota beantwoord moeten 
worden. Het scheppen van voorwaarden 
voor een open zuilvorming voor gods
dienstige minderheden dient daarbij naar 
mijn mening een richtsnoer te zijn. De 
wettelijke mogelijkheden zijn er en de 
overheid dient de benutting daarvan niet 
te vermijden. Dan raken we nog verder 
van huis, omdat men prive zal realiseren 
wat publiek niet kan. Niet aileen op bo
vengenoemde gebieden is dat het geval. 
Om een voorbeeld te noemen: het media
beleid. Gaat men voort op de huidige weg 
om de minderheden zendtijd aan te bieden 

8 Mevrouw Van den Berg-Eldering, a.w., pag. 156. Het onderzoek is van Elkholy, Abdo A., 
The Arab moslems in the United States, College and University Press New Haven, 1966. 

9 S. Rambocus, Hindostaanse Surinamers, in 'Wending', 1982 nummer 5. 

10 Zo kondigde de minister van Binnenlandse Zaken op 5 oktober jongstleden aan dat de Wet 
op de lijkbezorging zodanig veranderd zal worden, dat begraven in een kist niet Ianger een 
vereiste zal zijn. Deze wijziging komt tegemoet aan de wensen van de moslims in ons land. 
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onder NOS-paraplu, zodat de eigen gods
dienstigc identiteit nict werkelijk tot zijn 
recht zal komen en de programma's zich 
blijven beperken tot wat nationale folklore 
en praktische tips om maar zo snel moge
lijk in te burgeren, dan lokt men ander
soortig mediagebruik uit. Net zoals de 
fundamentalistische Koranschool een 
reactie is op het ontbreken van goed gods
dienstonderwijs op de reguliere school. In 
Wcst-Berlijn, de grootste Turkse gemeen
schap buiten Turkije, is dat zichtbaar. 
Daar hebben de moslims geen eigen zend
tijd op het officiele Duitse net. (Duitsland 
kent een aanzienlijk minder pluriform 
cultuurpatroon dan ons land, de drang om 
alles 'richtig Deutsch' te houden is er veel 
grotcr.) Complementair bloeit in de Turk
sc gemeenschap een welige handel in 
videoprogramma's met Turkse films, re
clame en geestelijke boodschappen. Het 
videorecorder-bezit onder Turken is twee 
keer zo hoog als onder Duitsers. De Tur
ken in West-Berlijn maken derhalve veel 
minder gebruik van de open bare informa
ticvoorziening dan de Duitsers en kennen 
een eigen informatieve sub-cultuur, die 
zich onttrekt aan de bescherming en be
vordering van overhcidswege van een 
goede meningsvorming. Voor een samen
leving, die gericht is op het in harmonic 
samenleven van gelijkwaardige geestelijke 
stromingen, is dat funest. Een pluriforme 
cultuur kan niet tot stand komen, omdat 
de niet dominante groepen in een gesloten 
sub-cultuur hun heil moeten zoeken. Daar
om ben ik voorstander van een volwaar
dige Islamitische omroep in ons land. De 
Nederlandse omroepen zouden het zich 
ccn plicht moeten achten ervaring en faci
litciten ter beschikking te stellen van de 
bctrokken groeperingen, die door een ge
brck aan kader er niet aan toekomen om 
naar zo'n omroep toe te groeien 11. 
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Een nieuwe zuil? 
Er is geen reden om ons angstig te be
tonen voor zuilvorming van de Islam in 
ons land. Er is een krachtige en construc
tieve stroming in die groepering, die aan 
een werkelijke integratie met behoud van 
het wezen van de Islamitische identiteit in 
een perspectief van enkele generaties kan 
bijdragen. 
Dat binnen de moslim-gemeenschap nog 
een grote verscheidenheid bestaat, zowel 
religieus als naar nationaliteiten, is een 
feit. Kennelijk maakt dit het Nederlandse 
overheidsbeleid behoedzaam. Nationale 
verschillen zullen op den duur echter on
voldoende basis bieden voor een multi
culturele samenleving. De Nederlandse 
overheid kan er niet omheen om als voor
waarde voor blijvende vestiging beheersing 
van de Nederlandse taal te eisen. Dena
tionale verschillen binnen de minderheden 
zullen zich daardoor na enkele generaties 
tot boeiende folklore beperken. De Islam 
en het Hindoe"isme zullen zich echter als 
kerkgenootschappen en cultuurdragers 
vestigen. Het beleid client nu te kiezen 
tussen een voortgezet negeren van de 
godsdienst, met als gevolg gesloten zuil
vorming, of het scheppen van voorwaar
den voor het beleven van de eigen religie 
op een wijze, die past bij een ge"industria
liseerde samenleving. En die via een pro
ces van open zuilvorming tot een integratie 
in de werkelijke zin van het woord 'inte
ger' zal kunnen leiden. Naar wat voor 
samenleving zullen wij toegroeien in de 
komende dertig jaar? Daar gaat het om. 
Een aanzienlijke beleidswijziging is nodig. 

11 De verdere versnippering van zendtijd, die daarvan bet gevolg kan zijn, kan worden onder
vangen door in 1985 conform de Omroepwet de TROS en Veronica tot een levensbeschouwe
lijke stroming, te weten het relativisme, te verklaren. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 

door ir. P. G. Meijer 

Jr. P. G. Meijer is sinds 1977 directeur van de Pro
vinciale Planologische Dienst in Noord-Brabant. 
Daarvoor (sinds 1970) was hij een van de directeuren 
van de Rijksplanologische Dienst. 

Politieke keuzen 1n de ruimtelijke 
ordening 
een bijdrage aan de discussie 

Inleiding 
De redactie van Christen Democratische Verkenningen heeft mij verzocht een 
bijdrage te leveren in de discussie over politieke keuzen in de ruimtelijke ordening. 
Over dit onderwerp heeft het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een rapport 
uitgebracht getiteld De ruimte en wij, wij en de ruimte waaraan op 1 maart 1982 
een studieconferentie is gewijd. 

Ik heb het betreffende rapport met ge
mengde gevoelens gelezen. Met vee] kan 
ik het eens zijn (bijvoorbeeld de geformu
leerde doelstellingen voor het ruimtelijk 
beleid), maar er zijn ook belangrijke za
ken, waarin ik me niet kan vinden. 
In het nu volgende artikel zal ik proberen 
aan te geven op welke punten ik bezwaren 
heb. Het zal geen wetenschappelijke ver
handeling worden maar naar ik hoop vol
doende elementen bevatten voor nadere 
bestudering en discussie. De opmerkingen 
steunen op persoonlijke ervaringen ver
worven op rijks- en provinciaal niveau. 
Mijn bezwaren richten zich op: 
1. de beperktheid van het beeld van de 
toekomst dat het rapport geeft en het 
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nauwelijks trekken van conclusies daaruit; 
2. de voorstellen die gedaan worden ter 
stroomlijning van de besluitvorming en 
het toevoegen van procedureregels voor 
synchronisatie van de besluitvorming aan 
de wet. 

Het beeld van de toekomst 
Toekomstverkenning of het omschrijven 
van verwachtingen betreffende mogelijke 
ontwikkelingen in de toekomst spelen voor 
beleidsformuleringen voor de ruimtelijke 
ordening een grote rol. 
Formuleren van beleid is een bezig zijn 
met de toekomst met de kennis van het 
verleden, het heden zo u wil. Het betekent 
het zich verwerven van inzicht in moge-
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lijke ontwikkelingen en een beeld (en een 
ideaal?) hebben ten aanzien van de meest 
gewenste ontwikkelingen. Het betekent 
daarnaast te weten op welke wijze ontwik
kelingen kunnen worden be"invloed. 

Dat bezig zijn met de toekomst is een 
fascinerende en moeilijke zaak. Het is een 
onmisbaar onderdeel voor iedereen, die 
met beleidsvoorbereiding bezig is. 
Aan methoden en technieken van toe
komstverkenning zowel als aan de uit
komsten van deze verkenningen wordt in 
de laatste jaren vee! aandacht besteed. Zie 
bijvoorbeeld ook de Algemene Toekomst
verkenning van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid en het 
eerste hoofdstuk van het jaarverslag van 
de Rijksplanologische Dienst 1980. Dit 
jaarverslag stelt, dat de toekomst onzeker
der schijnt te worden; hoe dichter we het 
magische jaar 2000 naderen des te groter 
de terughoudendheid ten aanzien van mo
gelijke ontwikkelingen tot dat jaar iets te 
zeggen. Er zijn voorbeelden te over, hoe 
gemakkelijk we bijvoorbeeld ten aanzien 
van economische, maatschappelijke en 
technologische nntwikkelingen, zelfs over 
korte perioden, er naast kunnen zitten. 
De gedachte aan een complexe, de gehele 
samenleving omvattende toekomstverken
ning wordt verlaten. Op grond van doel
matigheidsoverwegingen moet worden vol
staan met partiele toekomstbeelden, die 
dan betrekking kunnen hebben op een 
bepaald facet of sector van overheidshan
delen. 
De onomkeerbaarheid van ruimtelijke ont
wikkelingen maakt het kennen van wat te 
verwachten is en het handelen naar die 
kennis echter essentieel. Daarom moet 
volgens dit jaarverslag een systeem van 
planning en beleidsvoering ontwikkeld 
worden die enerzijds tevoren gestelde doe
len zoveel mogelijk benadert en anderzijds 
steeds rekening houdt met de gewijzigde 
omstandigheden. Dit dient dan zodanig 
tc gebeuren, dat zoveel mogelijk rekening 
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wordt gehouden met de eisen die in toe
nemende mate aan de werking van ons 
democratisch systeem worden gesteld. 
Daarnaast zou ik willen wijzen op een 
artikel van prof. ir. H. M. Goudappel: 
'Ruimtelijke planning in de onzekerheid 
van de jaren '80; op zoek naar nieuwe 
dimensies voor een bewuste planning'. 
Goudappel heeft het over het 'nieuwe 
denken'. Dat 'nieuwe denken' heeft te rna
ken met het toevoegen van het bewustzijn 
als vijfde dimensie aan de derde dimensie 
ruimte en de vierde dimensie tijd. Hij be
doelt daarmee het volgende: 
Door de voortschrijdende technologische 
ontwikkelingen kunnen ingrepen in de 
ruimte op grote schaal en in zeer korte tijd 
worden uitgevoerd. Dit betekent door 
ieder te constateren merkbare verande
ringen (herinrichting van de ruimte) in de 
periode dat nieuwe ingrepen worden voor
bereid. Aan deze - snelle - veranderingen 
in onze omgeving zijn we, zij het moei
zaam, enigszins gewend geraakt. Plan
ningstechnieken zoals procesplanning en 
strategische keuzebenadering helpen ons 
daarbij. 

De door Goudappel toegevoegde vijfde 
dimensie wijst op het grote aantal bewust
wordingsprocessen, die thans in de samen
leving gaande zijn en wei op praktisch 
aile onderdelen van het maatschappelijk 
Ieven. Behalve veranderingen in de ruimte 
treden door de bewustwordingsprocessen 
gedurende de uitvoering van eerder gena
men besluiten ook grote veranderingen op 
in opvattingen in de samenleving en daar
mee in politieke doeleinden. Het zijn be
wustwordingsprocessen in de arbeidersbe
wegingen, bij de vrouwen, in de kerken, 
in ontwikkelingslanden, maar ook bewust
wording ten aanzien van het verkeerd 
functioneren van bijvoorbeeld ons demo
cratisch stelsel, produktiesysteem enzo
voorts. 
Niemand weet waar deze bewustwordings
processen toe zullen leiden; ze creeren 
vaak een sterk gevoel van onzekerheid. 
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Het 'nieuwe denken' houdt dan in, dat 
men deze bewustwording Jeidend tot grote 
onzekerheid over tockomstige ontwikke
lingen, bij de voorbereiding en formule
ring van het belcid moet ondergaan en de 
hiervoor genoemde onzekerheid als struc
tured moet aanvaarden. Het betekent ook, 
dat men niet door een opeenstapeling van 
procedures in de besluitvorming zich toch 
een zekerheid probeert te verschaffen, 
waar die principieel niet te verkrijgen is. 
Goudappellegt de nadruk op het hebben 
van begrip voor wat er aan de gang is en 
op de noodzaak vanuit een andere hou
ding en met een ander inzicht over de za
ken die ons bezig houden, te gaan praten. 
Beseffen we wei hoezeer een groot aantal 
problemen waar we mee zitten, veroor
zaakt worden door de reeds aanwezige 
overlappingen tussen oude en nieuwe 
structuren? Het is juist in de ruimtelijke 
planning c.a. waar zich dat zo duidelijk 
manifesteert in de 'uiterlijke' vormen van 
het optreden van actiegroepen, kraak
evenementen, milieubetogingen en anti
nucleaire bewegingen. Dit zijn signalen, 
die zich niet zomaar aan ons voordoen. 
Het lijkt erop, dat we in de overgang zitten 
van een sectorale samenleving, die geba
seerd was op krachtige en 'vaderlijke' in
stituties, naar een territoriale samenleving, 
waarin plaatsgebonden groepen, subcultu
ren, buurten en dergelijke de gang van 
zaken (mede) bepalen. 
Dit besef brengt een geheel andere opstel
ling van de beleidsvoorbereidingen en be
leidsuitvoerenden met zich mee. 
De benadering van Goudappel betekent, 
dat de planner, de beleidsvoorbereider zich 
niet aileen bewust is van die verande
ringen, maar weet dat hij zelf ook veran
dert. Hij is geen buitenstaander, maar een 
deel van het proces. En hier ligt juist het 
verschil tussen het 'huidige' en het 'nieuwe' 
denken. 
Het verschil in benadering is te vergelijken 
met dat tussen klassieke musici, die elke 
noot spelen volgens een te voren vastge-
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steld patroon en improviserende jazz
musici, die, als eenmaal besloten is welk 
nummer te spelen, met een scherp oor naar 
elkaar Juisteren en op basis daarvan be
sluiten, wat hun volgende serie noten zal 
worden. 
Naar mijn mening zal een ieder, die belast 
is met beleidsvoorbereiding en -uitvoering 
in de ruimtelijke ordening buitengewoon 
nieuwsgierig moeten zijn naar mogelijke 
ontwikkelingen in de toekomst. Te ver
wachten veranderingen zuilen betrekking 
hebben op praktisch aile terreinen van de 
samenleving. Er zit een grote samenhang 
in. Men moet gevoel krijgen voor de grote 
snelheid waarmee de ontwikkelingen zich 
voltrekken. 
lk besef heus wei, dat het buitengewoon 
moeilijk is voorspellingen te doen over te 
verwachten maatschappelijke verande
ringen. In elke samenleving zijn veran
deringsbevorderende en veranderings
tegenwerkende krachten aanwezig. Nie
mand kan voorzien op welk tijdstip en op 
welk onderdeel de bevorderende dan wei 
de tegenwerkende krachten de overhand 
krijgen. Een willekeurige gebeurtenis kan 
een groot aantal gevolgen hebben. Dat 
verklaart waarom oorzaken zo moeilijk 
zijn tc achterhalen en waarom extrapolatie 
van gebeurtenissen zo moeilijk is. 

Zijn er in de laatste 10 jaren zodanige 
veranderingen opgetreden dat we ook in 
de ruimtelijke ordening ons moeten voor
bereiden op een fundamenteel andere aan
pak? Kunnen we ontwikkelingen verwach
ten die van grote invloed zijn op tc kiezen 
doelsteilingen en het te voeren beleid? En 
als dat zo is, kunnen we dan nog wei vol
staan met een doortrekken van lijnen alsof 
er niets verandert (veranderd is), zoals 
naar mijn mening tc veel in het onderha
vige CDA-rapport is geschied? Verschil
lende publikaties wagen zich aan dit on
derwerp. Ik heb een aantal van deze ont
wikkelingen, die ik al lezende in artikelen 
en boeken ben tegengekomen, genoteerd. 
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Het is een gevarieerd lijstje, er zullen voor 
sommige lezers bekende items op voor
komen. Maar elk voor zich kan alleiden 
tot grote maatschappelijke veranderingen. 
- Er ontwikkelt zich een rijk geschakeerde 
technologic. die berust op biologic, geneti
ca, electronica, kennis van de materie, 
ruimtevaart en onderwatertechnologie. 
Deze ontwikkelingen maken mogelijk een 
toeneming van kleinschaligheid en diver
sificatie en dus een afname van de 
standaardisatie van de massamaatschappij 
en meer diversiteit in gedrag, ideeen, taal 
en levensstijl. 
- De samenleving zal naar aile waar
schijnlijkheid steeds meer bestaan uit een 
netwerk dan uit een hierarchic van instel
lingen. Dit maakt de feitelijke belissings
structuur buitengewoon ingewikkeld en 
onoverzichtelijk. Het besluitvormingspro
ccs in de ruimtelijke ordening (bestemming, 
inrichting en beheer) kent veel deelnemers 
en dat zijn lang niet aileen overheidsinstel
lingen. Een analyse van genomen beslis
singen van belang voor de ontwikkeling 
van Brussel toont aan dat de invloed van 
overheden op genomen beslissingen zelfs 
gering is. Het zijn vooral de instellingen, 
instanties, projectontwikkelaars, finan
ciers, ondernemingen enzovoort die in be
langrijke mate de ontwikkeling van Brus
sel sinds 1945 hebben bepaald. 
- Steeds meer mensen zullen hun bedoe
lingen niet meer terugvinden in het be
stuur van de stad door instituties. Er ont
staat een steeds groter aantal arena's op 
lokaal niveau. De verdediging van het 
eigen belang komt steeds dichter naar de 
woonbuurt. 
- Aile samenlevingen zullen te kampen 
krijgen met sterke werkloosheid als gevolg 
van de sterke automatisering van de zoge
naamdc witteboordensector. 
- Er zullen problemen ontstaan in de 
rclaties: 
a. eigen persoonlijkheid en de samenle
vmg; 
b. rechtvaardigheid, gelijkheid en morali-
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teit; 
c. werkgelegenheid, welzijn en zelfver
zorging. 

Gezamenlijk kenmerk van deze ontwikke
lingen lijkt een afkeer van standaardisatie 
en massificatie en van centraal van boven 
opgelegde beslissingen. Er is een duidelijk 
streven naar erkenning van de eigen ge
aardheid en naar een daarop toegesneden 
behandeling. Het is dan ook geen wonder, 
dat veel gesproken wordt over verande
ringen in ons bestuursstelsel. 
Dit is nodig omdat het voor het rijksni
veau moeilijk is op de snelle demassifi
cering van de samenleving flexibel te rea
geren en zijn politick aan de mensen aan 
tc passen. Het rijk is niet in staat elke 
streck of stad naar zijn aard en verschil
lend te behandelen, laat staan dat het elke 
burger als individu tegemoet kan treden. 
Zo goed als een groot aantal problemen 
zo klein of plaatselijk is dat ze voor de 
nationale overheden niet meer hanteer
baar zijn, zo komen er ook nieuwe vraag
stukken, die zo groot zijn dat geen natie 
ze aileen de baas kan. 
Het is heel begrijpelijk, dat bij deze ont
wikkelingen gestreefd wordt naar decen
tralisatie, maar wanneer decentralisatie 
weer dezelfde kenmerken heeft van uni
formering, standaardisatie en massificatie, 
dan vraag je je af of het middel niet erger 
is dan de kwaal. 

Dit heeft alles te maken met de andere 
wegen die gezocht moeten worden om 
onze ruimtelijke planning en beleidsvor
ming weer in goede banen te leiden. De 
doorwerking van de planvorming op de 
verschillende niveaus van rijk (pkb's), 
provincie (streekplan) en gemeente zal die
nen te gebeuren op een herzien onder
scheid tussen structuur en territorium 
(inclusief 'omgeving'). 

Kenmerk voor ruimtelijke ordening is de 
noodzakelijke verticale (en horizontale) 
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coordinatie van beleid. Er zijn geen ruim- gingen van wettelijke regelingen en stel- d~: 

telijke relevante rijksbeslissingen te beden- sels, die het steeds meer mogelijk moe- fo 
ken, die geen gevolgen hebben voor de ten maken, de tegenstroom van onderaf pi 
regia en voor het lokale vlak. Daardoor is negerend, dat rijksbeleid op lagere niveaus ve 
ook geen afzonderlijke politieke besluit- beter afgedwongen kan worden. Dat lukt (b 
vorming van de bestuurslagen mogelijk. overigens toch niet. Het betekent wel het he 
Het gaat er om of ons besluitvormings- zoeken naar mogelijkheden tot een wezen- bE" 
systeem een redelijke deelname en wezen- lijke belnvloeding van rijksbeleid van on- D 
lijke belnvloeding van aile bestuurslagen deraf. En dat weer niet via uniforme regels d~ 

,j 
mogelijk maakt. Bij de huidige ontwikke- maar op een wijze die rekening houdt met zc 
lingen bestaat er naar mijn mening voor de eigen aard van de regio en de lokaliteit. nE 

I de ruimtelijke ordening in eerste instantie Naar mijn mening ademt het onderhavige 'fc 

I veel meer behoefte aan een beleidsbe1n- CDA-rapport veel te veel de geest van gr 
vloeding van onderaf dan aan overname regeling van bovenaf, van een wettelijk m 
van verantwoordelijkheden en beleid door verplichte synchronisatie van besluitvor- lS 

lagere bestuursorganen. ming die naar mijn stellige overtuiging or 
Terecht stelt men zich de vraag of het rijk niet zal werken. Of 
zich zoals nu vaak het geval is, via de dt 
koorden van de beurs wei zo gedetailleerd Bovenstaande ontwikkelingen speelden m 
met lokale zaken moet bemoeien. ook duidelijk een rol in het laatste congres w~ 

De eisen, die in toenemende mate aan de van de IFHP te Oslo, het 'internationale re 
werking van ons democratisch systeem forum voor planologen'. Twee typerende nc 
worden gesteld, maken noodzakelijk dat onderwerpen van discussie wil ik hier m 
het beleid zoals dat thans doorwerkt van noemen. De eerste is een heel belangrijke or 
rijk via provincie naar gemeente wezenlijk inbreng van de vrouwelijke collega's. Op VE 
be"invloed wordt in de andere richting dit congres pleitten zij duidelijk voor twee VC;: 

van burger, van gemeente via provincie zaken: er 
naar het rijk en dat door deze tegenstroom a. een ruimtelijke inrichting, die veel D 
een wezenlijke beinvloeding, afstemming meer afgestemd is op een betere toegan- dE 
en vooral een beperking van bemoeienis- kelijkheid van voorzieningen en werkge- U1 

sen van hogere naar lagere bestuurslagen legenheid voor aile leden van de samen-
plaatsvindt. leving en dus op een doorbreking van het b~ 

Dan zouden we komen tot een elkaar ver- principe van scheiding van functies (wo- Cl 

sterkende beleidsuitoefening van de drie nen, werken en voorzieningen) in ruimte- h 
bestuurslagen. Het ruimtelijke-ordenings- lijke structuren die gebaseerd is op tradi- Ia 
beleid in Noord-Brabant is daar ook expli- tionele rolpatronen; 
ciet op gericht. V oor het provinciaal be- b. een andere, namelijk een meer emotio- hi· 
stuur wordt het belangrijker, dat de tegen- nele, een meer probleemoplossende en bi 
stroom van gemeente richting rijk goed een meer holistische benadering van de ll1 

begeleid wordt en effect sorteert, dan het ruimtelijke problematiek en het voeren "' doorvoeren van rijksideeen en beleid naar van ruimtelijk beleid. Vc 

de gemeente. m 
De toegenomen kennis en sterkere be- Het andere belangrijke onderwerp op dit bE 
wustwording van eigen wensen en ver- congres, dat ik hier wil noemen, is het hE 
langens bij lagere overheden in het laatste groeien van de 'informele economie' en de ve; 

decennium is zodanig, dat zij deze terechte consequenties daarvan voor de ruimtelijke W( 

be1nvloeding ook adequaat kunnen be- ordening. De 'formele economie' is die, V2 
werkstelligen. Dit betekent geen toevoe- welke in de statistiek verschijnt en waarop gc 
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de overheid heffingen kan plegen; de 'in
formele economic' bevat bijvoorbeeld die 
produktieve arbeid, die niet in de statistiek 
verschijnt. Deze is lang niet altijd illegaal 
(bijvoorbeeld de arbeid die in het huis
houden verricht wordt). De grens tussen 
beide wordt door de overheid bepaald. 
Duidelijk is, dat de produktieve arbeid in 
de 'informele economic' door 'doe het 
zclf' -activiteiten en zelfhulp sterk toe
neemt. Dit vermindert de produktie in de 
'formele economic', waardoor bij een 
groeiende overheidsbehoefte aan financiele 
middelen een steeds hogere heffing nodig 
is op een in het formele circuit afnemende 
omvang van de produktie. Dit veroorzaakt 
op zich weer een verschuiving van pro
duktieve arbeid naar de 'informele econo
mic', enzovoort. Aan dit verschijnsel doen 
we allemaal mee: we verrichten zelf de 
reparaties aan ons huis, onze auto, des
noods met de hulp van een handige buur
man, we repareren zelf onze kleren en er 
ontstaat meer burenhulp; er wordt weer 
verantwoordelijkheid gevraagd en aan
vaard voor de inrichting en herstel van 
eigen buurt en woning. 

Dit verschijnsel is van groot belang voor 
de ruimtelijke ordening. lk citeer twee 
uitspraken: 
- 'het is moreel absoluut onaanvaard
baar bij bestaande grote behoeften capa
citeiten in werkkracht, bekwaamheid en 
kennis en onbenutte ruimten ongebruikt te 
Iaten liggen'; 
- 'zonder een effectief en inventief ge
bruik van de 'informele economic' en mo
biliscring van de zelfhulp zijn onze steden 
niet te redden'. 
We zullen, ter verhoging van het welzijn 
van de burger, naarstig moeten zoeken 
naar mogelijkheden deze ontwikkeling te 
benutten bij de planning, de inrichting en 
het beheer van de ruimte. Immers het is 
verstandiger de krachten van de getijbe
wcgingen te benutten voor de opwekking 
van energie, dan te proberen deze bewe
gingen te dempen. Veranderingen vormen 
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een onvermijdelijk onderdeel van het men
selijk bestaan; ze worden door onze eigen 
besluiten en acties veroorzaakt. Een ruim
telijk beleid, dat niet afgestemd is en in
speelt op veranderende omstandigheden, 
is gedoemd tot falen. 

Synchronisatie van de besluitvorming 
In het CDA-rapport wordt een warm 
pleidooi gevoerd voor parallelle planvor
ming, waardoor een betere onderlinge af
stemming zowel tussen nota en facetbeleid 
(horizontale coordinatie) als tussen de 
drie bestuursniveaus bereikt kan worden. 
De totstandkoming van ruimtelijke plan
nen vraagt immers tot dusver zeer veel 
tijd. Besparing van tijd kan bereikt worden 
door verbetering van de coordinatie tus
sen de drie bestuurslagen door uitbreiding 
van het overleg, door het in een vroeger 
stadium betrekken van andere overheden 
bij de voorbereiding en door het geven van 
een meer bindend karakter aan het over
leg. Dit gaat het CDA-rapport niet ver ge
noeg. Men wil tevens de procedures ge
lijktijdig Iaten verlopen. Daarbij wordt er 
naar gestreefd tijdens de voorbereiding 
van sectorprojecten de opstelling van sec
torplannen, de opstelling of herziening van 
de ruimtelijke plannen of het ruimtelijk 
beleid en de besluitvorming over de daar
mee gemoeide financiele middelen gelijk
tijdig en op het zelfde abstractieniveau te 
Iaten plaats vinden. Het lijkt ideaal, de 
besluitvorming en inspraak parallel gere
geld: iedereen zegt ja en boter bij de vis. 
Maar is het niet te theoretisch. Wat te 
doen als de belangen verschillend liggen 
en een van de partners slechts gebaat is bij 
'neen' of geen besluit? De beslissing over 
het ter beschikking stellen van financiele 
middelen vormt onderdeel van een zo in
gewikkeld geheel van te nemen besluiten 
op financieel-economisch terrein en be
trekking hebbend op een zo korte periode, 
dat ik het maken van bindende financiele 
afspraken over zo'n lange periode als de 
ruimtelijke ordening vergt, op rijksniveau 
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voor onmogelijk houd. leid zowel tussen facet en sectoren als tus- N 
De voorstellen in het CDA-rapport bete- sen bestuurslagen. Dit is geschied door in w 
kenen het leggen van financiele claims. het streekplan aan gedeputeerde staten een Vlr 
hetgeen misschien in een periode van grote zogenaamde actieve en een passieve uit- WI 

economische groei hanteerbaar is, maar werkingsbevoegdheid te geven. C1 

nu niet meer waar te maken is. Bij de actieve uitwerking van het streek- d< 
plan ligt het initiatief bij gedeputeerde dE 

Professor De Raan stelde in zijn toespraak staten, bij de passievc bij de andere be- hE 
op de studieconferentie, dat we geen over- stuurslagen in casu het rijk dan we] bij de pi, 
spannen verwachtingen moeten hebben in intergemeentelijk samenwerkingsver- Vt 

I 
van de overheidsinvloed. Ik ben het daar band samenwerkende gemeenten. Dit be- h< " geheel mee eens. Aan de andere kant vrees tckent bijvoorbeeld, dat het rijk een vast- VC 

ik, dat het CDA-rapport overspannen ver- gesteld wegtrace kan aanbieden als uit- VI 

wachtingen heeft van het vermogen van wcrkingsplan van het streekplan en de in- w. 
synchronisatie van besluitvorming tussen tergemeentelijke samenwerkingsverbanden hEJ 
facetsector en financicn en tussen de drie hetzelfde kunnen doen voor bijvoorbeeld pl 
bestuurslagen rijk, provincie en gemeente. intergemeentelijke structuurplannen, dor- OI 
Het in het rapport bepleite model heeft penplannen. lokaties voor woonwagen- bE 
zeker een aantal voordelen, maar kan in kampjes, afvalverwerking enzovoort. ki 
de praktijk niet werken. Daarbij spelen de Op deze wijze vindt op vrijwillige basis ru 
in de vorige paragraaf vermelde beschou- door drie bestuurslagen gefaseerd en dE 
wingen over het structureel aanvaarden parallel besluitvorming plaats en is duide- ni. 
van de onzekerheid met betrekking tot de lijkheid aanwezig over ingenomen stand- kc 
mogelijkheden tot toekomstverkenningen punten hetgeen van belang is voor de ver- Of 
en de genoemde ontwikkelingen zeker een dere uitwerking en uitvoering van het vr 
rol. ruimtelijk beleid. bE 
Naar mijn mening is het belangrijkste, dat Ret systeem biedt ook uitstekendc kansen h~ 
in de regio door de drie bestuurslagen voor beleidsbe'invloeding van 'onder op' 
goed op elkaar afgestemde belissingen en verder de mogelijkheid om gedifferen- Bi 
worden genomen en dat kan met een in- tieerd naar tijd (daar waar de urgentie vr 
ventieve bantering van de mogelijkheden hoog is of besluitvorming om andere rede- bi. 
best bereikt worden bij het huidige be- nen gewenst is) en naar regio (bijvoorbeeld PIJ 
stuursstelsel en met de huidige Wet op de rekening houdend met specifieke omstan- ec 
Ruimtelijke Ordening (eventueel inclusief digheden) beleidsbeslissingen te formule- be 
de voorgestelde wijzigingen). Te gemak- ren en uit te voeren. Het uitwerkingsplan to 
kelijk zoeken we oplossingen voor onze van het streekplan is verder geschikt om on 
problemen door reorganisaties in plaats tussen bestuurslagen gemaakte afspraken ru 
van te zoeken naar een betere benadering. vast te leggen. Zo wordt bijvoorbeeld op W( 

Er is immers een beter begrip nodig voor basis van het door de drie bestuurslagen kc 
wat er gaande is en een inventief, slag- opgestelde en aanvaarde inrichtingsplan 1. 
vaardig en op de situatie aangepast inspe- van het Markiezaat van Bergen op Zoom dii 
len op ontwikkelingen vereist en dat is een uitwerkingsplan van het streekplan ec 
niet te vervangen door een andere organi- voorbereid, waardoor de gemaakte af- str 
sa tie. spraken over de bestemmingen streekplan- a a 
Het provinciaal bestuur van Noord-Bra- status verwerven en afspraken over in- on 
bant heeft in de streekplannen voor de richting en beheer in de toelichting op het bij 
provincie eerste aanzetten gegeven om te plan kunnen worden vastgelegd. inl 
komen tot een tijdige afstemming van be- Ret college van gedeputeerde staten van bij 
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Noord-Brabant hecht bijzonder grote 
waarde aan parallelle planvorming bij
voorbeeld om tijdig realisering van rijks
wegen en daarmee samenhangende provin
ciale wegen te bereiken. Het college is 
daarover in correspondentie getreden met 
de minister van Verkeer en Waterstaat en 
heeft advies gevraagd aan de provinciale 
planologische commissie. Uit het tot dus
verre gevoerde overleg is gebleken dat af
hankelijk van de ingewikkeldheid (bij
voorbeeld gering) van het (ruimtelijke) 
vraagstuk en afhankelijk van de bereid
willigheid van de partners (indien positief) 
heel veel te bereiken is: het uitwerkings
plan van het streekplan kan direct volgen 
op de vaststelling van hct trace en het 
bestemmingsplan direct op het uitwer
kingsplan van de weg. lndien echter de 
ruimtelijke situatie ingewikkeld is en/ of 
de bereidheid tot parallelle planvorming 
niet aanwezig is, duurt het lang. De ge
kozen werkwijze toont echter verschil in 
opvattingen tussen de bestuurslagen in een 
vrocgtijdig stadium aan, zodat bijvoor
beeld gebruik van de aanwijzingsbevoegd
heid tijdig kan worden overwogen. 

Bij het bepalen van een stand punt over het 
vroegtijdig aangaan van een financiele 
binding ten aanzien van de uitvoering van 
projecten van het rijk, kunnen de huidige 
cconomische ontwikkelingen en de som
berc verwachtingen op dat gebied voor de 
toekomst niet onbesproken blijven. Deze 
ontwikkelingen hebben direct een aantal 
ruimtclijk van belang zijnde gevolgen, 
waarvan ik als voorbeeld enkele hieronder 
kort wil aanduiden. 
I. Bij de mceste structuurschema's is een 
direct verband verondersteld tussen de 
economische groei en de benodigde infra
structuur. Dit verband is overigens ook 
aanwczig voor de verstedelijking. Huidige 
ontwikkclingen betekenen dus een forse 
bijstelling van de berekende behoefte aan 
infrastructuur c.q. verstedelijking en een 
bijstclling van de programma's op lange 
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termijn. 
2. Tegenvallende economische ontwikke
lingen hebben een directe negatieve in
vloed op de ontvangsten van het rijk onder 
omstandigheden, dat het rijk juist voor 
hogere uitgaven staat. Onder deze om
standigheid kan het rijk zich niet binden 
aan meerjarenprogramma's. 
3. Door diezelfde omstandigheid worden 
gemeenten geconfronteerd met het ver
schijnsel van een centrale overheid, die 
door gebrek aan financiele middelen niet 
of nauwelijks zijn toezeggingen kan nako
men en een grote vermindering van eigen 
inkomsten c.q. verhoging van de lasten 
onder andere door grote verliezen op het 
gemeentelijk grondbedrijf. 

Er is een ander verschijnsel, dat hiermee 
nauw samenhangt. Er is naast deze so
ciaal-economische ontwikkelingen ook een 
duidelijke stagnatie in bevolkingsgroei. 
De huidige sterke vraag naar woningen 
komt vooral voort uit een snelle verlaging 
van de gemiddelde woningbezetting. De 
verwachte toenamc aan woningen voor de 
peri ode I 990-2000 is aanmerkelijk ge
ringer dan in de tien jaar daarvoor. Als er 
geen groei mecr is, dan zal de behoefte 
aan nieuwe woongebieden en nieuwe in
frastructuur afnemen en zal de aandacht 
zich meer richten op de aanpassing van 
het bestaande. Dit betekent dat de aan
dacht van zowel de bestuurder als van de 
stedebouwer en de planoloog zich geleide
lijk dient te verschuiven van het bouwen 
van nieuwe stedelijke gebieden en infra
structuur naar aanpassing van het bestaan
de: van het bouwen, waar niemand woont 
naar het bouwen waar het voile stedelijke 
Ieven aan de gang is. Dit vraagt een fun
damenteel andere benadering, waarop we 
ons als bestuurder, planoloog en stede
bouwkundige, maar ook als samenleving 
tijdig moeten instellen. Het betekent een 
benadering van 'onder af', van burger, 
buurt, gemeente, provincie naar het rijk. 
Het betekent de opgave voor het 'hogere' 
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niveau om ruimte te creeren voor ontwik
kelingen naar eigen aard en mogelijkheden 
op het 'lagere niveau'. Het betekent ook 
een dragen van eigen verantwoordelijk
heid van de burger voor zijn woning en 
zijn buurt en van de lokale overheid voor 
eigen dorp of stad. 
Deze veranderende omstandigheden ver
gen eerder een aanpak, waarbij met veel 
inventiviteit gebruik gemaakt wordt van 
alle beschikbare mogelijkheden - zowel 
juridisch, in methodieken van planning als 
financieel - om tot een voor het op te los
sen probleem bruikbare en effectieve op
lossing te komen (maatwerk), dan een 
aanpak, waarbij de overheden via een wet 
gedwongen worden (en wie bewaakt dat) 
tot een in de wet vastgelegd systeem van 
procedureregels voor synchronisatie van 
besluitvorming. 

Het voorgaande heeft ook alles te maken 
met de vraag, welke plaats de pkb's in het 
ruimtelijke beleid van het rijk moeten in
nemen. Ik zal proberen dat nader toe te 
lichten voor de structuurschema's. 
Als ik nog eens naga wat ik me voorstelde 
toen we begonnen met de operatie struc
tuurschema's en wat het tot dusver ge
worden is, dan is in elk geval de operatie, 
ik zou haast zeggen, in alle opzichten vee! 
omvangrijker geworden dan ik dacht en 
in sommige opzichten misschien ook uit 
de hand gelopen. 
Alvorens begonnen werd met het opstellen 
van de structuurschema's hebben wij op
gesteld de Basisnota Structuurschema's. 
Een laatste versie daarvan is gedateerd 
10 mei 1972. Deze basisnota vormde het 
stramien voor de werkzaamheden ter 
voorbereiding van alle structuurschema's. 
In 1980 zijn deze werkzaamheden geeva
lueerd. De nota Structuurschema' s, aan
geboden door de minister van Volkshuis
vesting en Ruimtelijke Ordening aan de 
Tweede Kamer zittingsjaar 1980-1981, 
geeft een evaluatie van het verschijnsel 
structuurschema's over de periode tot 
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1980. Deze evaluatie bevestigt in sterke 
mate de inhoud van de Basisnota Struc
tuurschema' s. Structuurschema's lijken 
een succes. Het in 1972 opgezette plan
ningssysteem heeft het tien jaar volgehou
den en de operatie is, wat de ambtelijke 
voorbereiding betreft, afgerond. 
Er is heel veel kennis vergaard, beleid ge
formuleerd en boven tafel gekomen. Er 
is in planningsopzicht een prestatie gele
verd, die op nationaal niveau nergens ge
evenaard is. Ik vind het dan ook zeer 
terecht, dat de structuurschema's in het 
CDA-rapport zoveel aandacht krijgen. 
Structuurschema's hebben een grote rol 
gespeeld in afstemming van beleid zowel 
binnen als tussen departementen. Mis
schien ligt daar nog wel een van de be
langrijkste positieve effecten van de gehele 
onderneming. Het komt vaker voor: het 
werken aan een beleidsnota draagt bij aan 
een structurering van de beleidsvoering. 
Dit positieve effect van betere afstemming 
van beleid tussen departementen heeft er 
wel toe geleid, dat structuurschema's nogal 
een introvert karakter hebben. Interessan
te en vaak boeiende stukken voor direct 
betrokkenen; moeilijk leesbaar voor ge
interesseerden. 
Structuurschema's ontstonden in een pe
riode van grote planvormende activiteiten 
bij het rijk en de provincies. In die tijd 
golden ten aanzien van de ruimtelijke or
dening termen als: 
- geleiding van een proces (niet leiden: 
te sterk en niet begeleiden: te zwak)'; 

'mennen met de losse teugel'; 
- 'plannen in onzekerheid'; 
- 'ruimtelijke ordening is meer tuinieren 
(zaaien, wieden, bijplanten, groei en ont
wikkelingen volgen) dan bouwen (werk 
volgens een van te voren vastgesteld be
stek uitvoeren)'. 
En ten aanzien van structuurschema's 
werden termen gebruikt als: 
- 'speelruimte verkennend'; 
- 'afbakening van mogelijkheden waar-
tussen, volgens gestelde regels, gekozen 
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kan worden'. 

Hieruit blijkt, dat structuurschema's zijn 
opgezet in een tijd, dat we ons de onzeker
heid van de 'vierde dimensie' goed bewust 
waren. Die onzekerheid is bep<~ald niet 
afgenomen, zie de paragraaf hiervoor (de 
onzekerheid van de 'vijfde dimensie'). 
In zijn hiervoorgenoemde nota constateert 
de minister van VRO, dat structuursche
ma's het geeigende instrument blijken te 
zijn om op rijksniveau de coordinatie tus
sen het ruimtelijk beleid en het lange-ter
mijnbeleid in de verschillende sectoren van 
overheidszorg te verwezenlijken. 
lk heb de indruk, dat de beleidszwaarte 
die van structuurschema's verondersteld 
wordt, aanmerkelijk zwaarder en als ge
volg daarvan de te doorlopen procedures 
aanmerkelijk ingewikkelder en langduri
ger geworden zijn, dan ik me indertijd 
voorstelde. lk dee] daarin de mening van 
het CDA-rapport. lk wil niet verhelen, dat 
ik me nog steeds afvraag, of het gewicht 
of de belangrijkheid van wat uiteindelijk 
besloten wordt wei tegen a] die inspanning 
opweegt. 
Wanneer een keer een formule gevonden 
is, die het redelijk schijnt te doen, is men 
te gemakkelijk geneigd deze formule uit 
te bouwen en toe te passen waarvoor hij 
niet bedoeld is. Men had structuursche
ma's moeten beperken tot de onderwerpen 
technische infrastructuur (verkeer en ver
voer en openbare nutsvoorzieningen) en 
militaire terreinen. 
lk ben zelf ook altijd tegenstander ge
weest van de Groene Structuurschema's 
en cen Structuurschema voor de V olks
huisvesting. 

Het CDA-rapport stelt, dat structuur
schema's een raming geven van het ruim
tcbeslag voor de betreffende sector op de 
lange termijn. Vermoed wordt, dat in een 
aantal gevallen claims worden gelegd, die 
nict te verwezenlijken zijn, doordat reeds 
ccrder daarmee strijdige claims zijn ge-
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legd. Zulke uitspraken wekken bij mij de 
indruk, dat te veel waarde gehecht wordt 
aan de (hardheid van de )beslissingen met 
betrekking tot de ontworpen infrastruc
tuur in de structuurschema's. Het antwerp 
van de benodigde infrastructuur is echter 
gebaseerd op aannamen ten aanzien van 
economische en maatschappelijke ontwik
kelingen. Zoals hiervoor reeds is bespro
ken is dat een zeer hachelijke zaak. Het 
maken van een dergelijk antwerp is te ver
gelijken met biljarten op een schip. De 
ontworpen infrastructuur moet dus ook 
niet te absoluut gezien worden, op basis 
waarvan financiele afspraken te maken 
zijn. Het grootste belang van een struc
tuurschema zit naar mijn mening zowel in 
het beter kennen van het systeem, van de 
afhankelijkheden en van de 'speelruimte', 
nodig voor het voorzien in een behoefte, 
als in de rol, die structuurschema's in de 
coordinatie en afstemming van het ruimte
lijk beleid vervullen. De aangegeven voor
ziening ten behoeve van de infrastructuur 
is limitatief en indicatief. 

Structuurschema's geven informatie over 
de bedoelingen van het rijk en een kader 
voor het nemen van besluiten onder steeds 
wisselende en veranderende omstandighe
den. Die bedoelingen van het rijk hebben 
niet aile het zelfde gewicht; er zijn essen
tide en niet-essentiele beslissingen. Voor 
een goede afstemming van het ruimtelijk 
beleid is het noodzakelijk dat de lagere 
overheden zowel de essentiele als de niet
essentiele beslissingen kennen. Het rijk 
bindt zich, behoudens herziening van het 
structuurschema, aan de daarin geformu
leerde essentiele beslissingen; de provincies 
verwerken deze beslissingen in de streek
plannen; bij verschil van mening kan de 
minister van VRO gebruik maken van de 
aanwijzingsbevoegdheid. De niet-essentiele 
beslissingen spelen een belangrijke rol bij 
de provinciale/regionale belangenafwe
ging in de PPC. Die belangenafweging 
kan weer zijn invloed hebben op het rijks
beleid. 
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Door deze wisselwerking ontstaat coordi
natie van ruimtelijk beleid tussen de drie 
bestuurslagen op een wijze, dat rekening 
gehouden wordt met de specifieke om
standigheden van de regio. 
Maatschappelijke ontwikkelingen laten 
zich nauwelijks belnvloeden door een 
ruimtelijk planningssysteem. Een planwet 
zou betekenen hardheid geven aan beslis
singen, die door ontwikkelingen in de tijd 
niet na te komen zijn. Dit zou er alleen 
maar toe leiden, dat slagvaardig inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen niet meer mo
gelijk is. Gebrek aan flexibiliteit leidt tot 
een vermindering van concrete beleids
uitspraken. 

lk vermoed, dat het ruimtelijk beleid in de 
toekomst meer en meer gekenmerkt zal 
worden: 
a. door een structureel aanvaarden van de 
grote onzekerheid over toekomstige ont
wikkelingen; 
b. door een territoriaal gerichte aanpak 
waarbij meer rekening gehouden wordt 
met de eigen wensen en verlangens van 
lagere overheden; 
c. door een wezenlijke bei:nvloeding van 
de beleidsformulering op een 'hoger ni
veau' van 'onder af' ('bottom up'-beleid); 
d. door het voeren van overleg en onder
handelingen voorafgaande aan de beleids
beslissing, om een zo groat mogelijk 
draagvlak voor en consensus over het te 
voeren beleid te verwerven. 

Na een langdurige periode van voorberei
ding en besluitvorming over een groot 
aantal ruimtelijke-ordeningsnota's op 
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rijksniveau zijn we nu in een fase beland 
waarbij: 
- een nieuw inzicht over wat er gaande is 
en dus over planning nodig is; 
- op beheer gerichte planning territoriaal 
en vanuit de Jokaliteit dient te worden op
gebouwd; 
- de gemeenten en provincies best die 
taak aan kunnen. 
De beleidsformulering van het rijk in 
pkb's dient op deze ontwikkelingen in te 
schieten, duidelijk te zijn in zijn bedoe
lingen en niet verder te gaan, dan strikt 
voor dat niveau nodig is. En datzelfde 
geldt mutatis mutandis ook voor de pro
vincie. 

Het CDA-rapport legt grote nadruk op de 
waarborg voor het dragen van eigen ver
antwoordelijkheid van individuen en 
maatschappelijke groeperingen. De heer 
Van Agt vraagt in de Volkskrant van 24 
augustus 1982 de burgers medeverant
woordelijkheid op zich te nemen. lk ben 
het daar volstrekt mee eens, maar laat het 
rijk niet meer verantwoordelijkheid naar 
zich toe trekken dan strikt noodzakelijk is 
en die het rijk effectief waar kan maken. 
Tmmers, te veel verantwoordelijkheid bij 
het rijk Jeidt tot een reeds nu te constate
ren gevolg, namelijk dat het de burger 
en de lagere overheden door allerlei regel
geving en wetten onmogelijk gemaakt 
wordt eigen verantwoordelijkheid ook 
daadwerkelijk zelf te dragen. 
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door dr. P. C. J. van Loon 

Dr. P. C. J. van Loon (1918) was werkzaam op de 
ministeries van Sociale Zaken, Maatschappelijk Werk, 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, Volksgezondheid 
en Milieuhygiene, en is sinds augustus 1982 raad
adviseur toegevoegd aan de Directeur-Generaal 
Volksgezondheid voor speciale opdrachten. 

Hi} reageert op het artikel 'Gezondheidszorg: met zorg 
behandelen' van de heer G. Z. de Vas, dat werd op
genomen in Christen Democratische V erkenningen 
no. 9/82. 

Het sociaal gezicht van het CDA 

I. Ter inleiding 

Mijn leeftijdsgenoot G. Z. de Vos heeft een artikel geschreven in het september
nummer van dit blad over 'Gczondheidszorg: Met zorg behandelen'. 
Hij schrijft dat de meest aangewezen invalshoek voor een nieuw beleid voor de ge
zondheidszorg is het uitgaan van de te verwachten gezondheidsproblemen. Een 
keuze moet worden gemaakt tussen behandclfunctie en zorgfunctie. 

Met Kessener ben ik hct roerend eens dat 
men de behandclfunctie en de zorgfunctie 
niet uit clkaar mag trekken t. 

De diagnose en de therapie van De V os 
zijn mij te professionalistisch. Daardoor 
krijgt de visie geen sociaal gezicht. Men 
spreekt wei over zorg voor hulpbehoeven
dc mensen. Waar gaat het echter over? 
Gezondheidszorg, maatschappelijke 
dienstvcrlening, sociale begeleiding, het 
zijn aile eigentijdse vormen van een zogc
naamde hulpvraag van de mens, waarbij 
men het vcrlenen van diensten aan de 
mensen tot uitgangspunt neemt. 

Het woord hulpvraag geeft aan dat pro
fessionelen vanuit hun eigen optiek menen 
tc kunnen doorgronden waar de proble-

men liggen van de mensen. Het gaat niet 
over de vraag of de gezondheidszorg ant
woordt of de maatschappelijke dienstver
lening. of de maatschappelijke begeleiding, 
of de pastores, het gaat erover dat mensen 
in problemen komen, mede door de ont
wikkeling van de samenleving. 

Deze samenleving van vandaag noemt 
men een post-industriele getirbaniseerde 
samenleving. De dienst wordt in feite uit
gemaakt zowel door de bureaucratic als 
door de professionelen. Als het CDA een 
werkelijk sociaal verantwoord antwoord 
wil geven op de problemen van de mensen, 
dan moet men zich durven verdiepen in 
die ontwikkelingen. 

Het korte-termijndenken, waarbij men uit-

1 A. W. Kessener, Wat wringt er in de eerstelijnsgezondheidszorg? Aileen of samen?, Medisch 
Contact nr. 22, 4 juni 1982, p. 667-668. 
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gaat van het handhaven van verworven 
rechten uit de tijd van de economische 
groei en met name het politiek legitime
ren van de eenzijdige veranderlijke werk
wijzen van zich verder professionalise
rende beroepsbeoefenaren is geen werke
lijk sociaal antwoord. 
Ik wil dit even illustreren aan de hand van 
twee voorbeelden. 
Ten eerste: Het kruiswerk is door de poli
tiek veilig gesteld als eerstelijnsvoorzie
ning. Inmiddels blijkt dat het kruiswerk 
wel de voorzieningen voor de bevolking 
blijft behartigen, doch dat er in de ver
schillende regionen nooit over wordt nage
dacht dat men de sociale christelijke 
plicht heeft creatieve oplossingen te vin
den om de mensen te leren zichzelf te hel
pen. Er zullen actiecentra van vrijwilligers 
moeten worden mogelijk gemaakt. Er 
zullen kansen moeten worden geboden aan 
het ondersteunen van de dynamiek van 
de zich verwerkelijkende mens uitgaande 
van het mensbeeld dat ieder geroepen is 
een zingeving voor het eigen bestaan op te 
bouwen. Evenwel blijft dat kruiswerk als 
een mechanistisch sociaal netwerk funge
ren dat diensten aanbiedt. Het CDA 
zwijgt. 
Ten tweede: Het verpleeghuiswezen voor 
bejaarden is een instituut, dat als het 
ware bij toeval in het Ieven is geroepen in 
de periode dat het ministerie van Maat
schappelijk Werk tot stand was gekomen 
en de verantwoordelijkheid droeg voor 
groepshuisvesting van bejaarden. De Ge
neeskundige Hoofdinspectie, verbonden 
aan het ministerie van Sociale Zaken en 
V olksgezondheid wenste zieke bejaarden 
daarvan uit te zonderen. Inmiddels hebberi 
verpleeghuizen bewezen tekort te schieten 
in het realiseren van een verantwoord 
sociaalleefklimaat voor de bejaarden. Het 
CDA zwijgt, doch komt wei op voor het 
personeel. 
De professionals en de adviesorganen 
'maken' het niet. Een CDA kan aileen een 
sociaal gezicht voor de bevolking waar-
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borgen als men ernst maakt met de levens
problematiek en de zingeving van het men
selijk bestaan in deze tijden. 
Wie beslist er over de hulpvraag? 

2. Normen, waarden en symbolen 
De zingeving aan het menselijk bestaan is 
tijdgebonden en cultuurgebonden, doch is 
vooral ook een zeer dynamische persoons
gebonden beleving. De christelijke, huma
nistische, joodse, islamitische inspiratie 
van deze zingeving is essentieel voor het 
antwoord op vele levensvragen. 
De christelijke inspiratie zal in de eerste 
plaats een getuigenis moeten afleggen van 
een nieuw realisme in deze tijd. Het is 
begrijpelijk dat men terug wil keren naar 
de traditionele bronnen en zich bij de le
venshouding wil beroepen op een funda
mentalisme ontleend aan die bronnen. Het 
fundamentalisme zal echter realistisch 
moeten zijn zodat het de mens in staat 
stelt positief in het leven te staan en zich 
mede bewust te zijn van zijn eigen verant
woordelijkheid en de verantwoordelijkheid 
voor de ander. Men kan zijn Ieven slechts 
realiseren in zijn milieu, temidden van en 
in relatie tot zijn medemens. Als men 
mensen in deze tijd wil helpen dan gaat 
het meer om de persoonlijke band en de 
diepte van de vertrouwensrelatie, dan om 
de professionele kundigheid. De laatste 
kan zeer mechanisch zijn met het gevolg 
dat men een hulpvraag ontwerpt, die niet 
aan de werkelijke behoeften van de men
sen in deze tijd is ontleend. 
lk ben bang van een hulpvraag, gestileerd 
voor de bevrediging en de werkgelegen
heid van de beroepsbeoefenaar, de zoge
naamd professionele deskundige. Deze 
angst heb ik uit ervaring op het terrein 
van de gezondheidszorg, van de maat
schappelijke dienstverlening en de toepas
sing van het stelsel van sociale zekerheid, 
waarmee ik onder andere als gehandicapte 
ook wei te maken heb. 
Mijn angst is in feite de realiteit dat de 
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bcrocpsbeoefenaar de mens niet meer ziet 
staan en dat hij of zij geen begrip heeft 
voor de soms onuitgesproken hulpvraag 
mee te werken aan de invulling van een 
zingeving van het eigen bestaan. 
Het is droevig dat ondanks de inspan
ningen van de kerken en hun professionele 
beroepsbeoefenaren (de dominee op de 
kansel en onder de kansel) en ondanks de 
inspanningen van de christelijk gefundeer
de organisaties zo weinig is gewerkt aan 
de mogelijkheden de mensen in hun be
staan te vinden en bij te staan. 
Waarom wordt er zoveel gesproken over 
gczondheid? Het antwoord schijnt te zijn 
dat de gezondheid voor christenen en hu
manisten en aile anderen in wezen de 
hoogste waarde is in deze post-industriele 
geiirbaniseerde samenleving van het wes
ten. 
Zo kan men oak verstaan wat Dunning 
schrijft over de geneeskunde: 'De genees
kunde weerspiegelt onze samenleving bin
nen wat wij denken. hopen of vrezen van 
ziekte en dood, Ieven en welzijn, oorlog 
en vrcde. Na eeuwen van bespiegeling, 
adviezen en sympathic is de geneeskunde 
een ingewikkeld instrument geworden dat 
een zinnig gebruik behoort te verantwoor
den en dat zowel vastberaden als barmhar
tig gehanteerd moet worden.' 2 Dunning 
analyseert dat de geneeskunde te belang
rijk is om aan artsen over te Iaten. Wie 
immers het medisch beroep met enige 
hartstocht beoefent wordt vaak zo in be
slag genomen door het handwerk van aile 
dag, dat het doen het denken verdringt 
en de vraag naar het hoe en naar het waar
om van het geneeskundig handelen op de 
achtergrond raakt. 
Geneeskundig handelen mag geen doel 
zijn in zichzelf. Het dient - aldus Dun
ning- een antwoord te zijn op de vraag 
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naar hulp. Die vraag en het antwoord blij
ken slecht op elkaar afgestemd, vooral 
waar de samenleving verwachtingen koes
tert die zij onmogelijk kan waarmaken. 
Er bestaat een onmacht en onvermogen 
om aile plagen te verdrijven, aile veron
derstelde vooruitgang ten spijt. 
Het aanbevelenswaardige boek van Dun
ning beschrijft de betrekkelijkheid van wat 
wel en niet kan worden genezen, veelal in 
samenhang met het verleden. In dat on
losmakelijke verleden is ook het beeld ge
vormd van wat wij naar lijf en ziel zijn 
en wat de bestemming van beide is. Er is 
in ons denken daarover - gelijk met het 
verlies van geloof - een breuk ontstaan 
waardoor wij van de kroon der schepping 
tot een biologisch toevalsprodukt in een 
koud heelal zijn geworden. Noch de artsen, 
noch de managers, noch de wetgevers kun
nen een zinnig antwoord geven op de weg 
naar de zingeving van het bestaan. Dit 
zoekproces moet ieder mens zelf ter hand 
nemen. Een christelijk politick groepsver
band kan mede de weg wijzen. Men zal 
echter bijzonder moeten oppassen voor de 
vele valkuilen en onjuist gei'nterpreteerde 
bakens. 

In navolging van Zijderveld wil ik een 
onjuist ge'interpreteerd baken noemen. 
De professionelen met hun organisaties 
- waar onder het Nationaal Ziekenhuis 
Instituut- bezitten in Nederland een grate 
mate van autonomic. Deze vormen van 
autonomic worden helaas nog veel ge
bruikt om zich op te stellen als traditio
nele standen die geen weet hebben van 
aansprakelijkheid en verantwoordings
plicht s. 
De overheidsambtenaren beschikken in 
het algemeen niet over voldoende expertise 
om de aanspraken van de professionelen 

2 A J. Dunning, Broeder Ezel - heschouwingen over het onvermogen in de geneeskunde, 
Meulenhoff Nederland, Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, Utrecht, 1981, p. 9-11. 
3 H. P. M. Adriaansens en A. C. Zijderveld, Vrijwillig initiatiej en de verzorgingsstaat, Van 
Loghum Slaterus, 1981, p. 44. 
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en hun organisaties te beoordelen op hun 
merites. Helaas geldt dit ook voor de poli
tici. 
Het CDA is naar mijn mening geroepen 
meer dan welke politieke partij ook tc 
zoeken naar de ree!e behoeften van de 
mensen in de verschillende buurten, wij
ken, landsdelen, enz. Het is niet mogelijk 
zo'n antwoord te geven centraal met het 
rigide stelsel van erkenningsnormen. 
Er zal ook gezocht moeten worden naar 
varianten voor de nieuwe tijd. Een dis
cussie over bejaardenzorg door het be
slissen over de omvang en invulling van 
bejaardentehuizen en verpleegtehuizen is 
uit de tijd. Er zullen met de mensen in de 
wijken nieuwe antwoorden moeten wor
den gezocht, nieuwe vormen moeten wor
den mogelijk gemaakt. Het vastleggen van 
een wetgevings- en financieringsstelsel om 
de zogenaamde hulpbehoevende bejaar
den te huisvesten c.q. te interneren in be
jaardentehuizen en verpleegtehuizen acht 
ik een kortzichtig niet-christelijk en niet
sociaal antwoord in deze tijd. De profes
sional beslist teveel. 

3. De overhei.dsbureaucratie en de hulp
verleningsbureaucratie 
Terecht vraag Adriaansens zich af of de 
mensen van deze tijd en van de toekomst 
er ooit in kunnen slagen hun loyaliteit en 
hun solidariteit te beleven in een zo com
plex gemaakte overheidsbureaucratie met 
een complementaire hulpverleningsbu
reaucratie 4. 

Het anonieme afstandelijke symbool van 
de sociale zekerheid kan men niet meer 
een beleefbaar invoelbaar gegeven noemen 
van de van-mens-tot-mens te realiseren so
lidariteit en loyaliteit. Daarom is de klein
schaligheidsstrategie van Goudzwaard 
aangewezen, niet aileen voor het bedrijfs-
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Ieven, doch vooral voor de hulpverlenings
bureaucratie. 

Als het CDA niet in staat blijkt de hulp
verlening dicht bij de mensen te brengen 
en los te koppelen van de bureaucratic 
met zijn consequente professionalisering 
dan is er een abstracte machteloosheid 
van de hulpvrager geschapen die eigenlijk 
ondragelijk is. Die ondragelijkheid beleven 
de uitkeringstrekkers van de Wet Arbeids
ongeschiktheid en vele anderen. Er is geen 
ambtenaar die verantwoordelijkheid 
neemt. Men verwijst naar regels, die men 
zclf achterover leunend in een stoel zit toe 
te passen als gaat het om een knikkerspel. 
Een kleinschaligheidsstrategie met actieve 
inschakeling van mensen in vele verschil
lende vormen is een christelijk sociaal 
antwoord op de problemen van deze tijd. 
Niet aileen het recht van verzorging en het 
recht op bescherming moet voorop staan 
maar het moet worden verweven met een 
onvervreemdbaar recht op vrijheid ten op
zichte van de overheid een eigen vorm te 
geven aan het Ieven en de zingeving van 
het bestaan. 

Bij de huidige automatische bescherming 
komt de menselijke vrijheid, komen de 
eigen vermogens niet meer aan de orde. 
Zij worden plat gewalst. Er is beslist 
teveel wetgeving, teveel unif0rme regel
geving, waardoor een onpersoonlijk ka
rakter wordt geschapen en het formele 
karakter wordt onderstreept. 
Terecht heeft Schuyt recent de aandacht 
gevraagd voor het woud van wetten en 
aangetoond dat een theoretische herbe
zinning op de inhoud van de verzorgende 
staatstaak dringend noodzakelijk is. lm
mers de wetgeving als instrument is ook 
een misleidende metafoor 5. 

Als Schuyt opmerkt dat vee! wetgeving en 
beleid gebaseerd zijn op probleemvoor-

4 H. P. M. Adriaansens en A. C. Zijderveld, Vrijwillig initiatiej en de verzorgingsstaat, Van 
Loghum Slaterus, 1981, p. 82. 

5 C. J. M. Schuyt, Ongeregeldheden - naar een thcorie van wetgeving in de verzorgingsstaat, 
Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1982, p. 15. 
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stellingen van jaren, soms wei van I 0 jaren 
geleden, dan geldt dit mijns inziens in feite 
ook reeds voor de raamwetten op het ter
rein van volksgezondheid en maatschappe
lijke dienstverlening (Kaderwet Specifiek 
Welzijn, Wet Voorzieningen Gezondheids
zorg). Echter is de uitvoering nog niet 
<~an de orde en vinden proeven plaats 
met de invocring van procedures. 
Er is nu aile kans om een sociaal vcrant
woord gezicht te creeren door een creatie
ve inspirerende toonzetting vanwege het 
CDA. Dit kan niet aileen op vrijheids
ideologie gebaseerd worden. Maar even
min kan de bescherming de enige maatlat 
zijn, want bescherming aileen schept ook 
atrofie. 

Persoonlijk heb ik als jongere de boeiende 
periode mccgcmaakt van het tcrugkeren 
naar de verzuiling van v(){)r de tweede 
wereldoorlog. Als student verzette ik mij 
tegen de gezagsuitoefening van een elite 
die veraf stond van de burgers of zo men 
wil van de gelovigen. Toen echter de be
vrijding was aangcbroken en een Neder
landse volksbeweging geen kans krceg, 
toen bleek ook dat de grote tcrugkerende 
organisaties geen nieuwe idealen brachten. 
Het wcrd een vechtpartij om nieuwe 
ideecn te introduceren en andere vormen 
van werken voor hulpverlening te ontwer
pen. 
lk heb het voorrecht gehad in de jaren 
1945 tot 1950 te werken voor de bisschop
pen van 's-Hertogenbosch en Breda, voor 
de gereformeerde kcrken in Noord-Bra
bant, voor de hervormde kerk en voor de 
Humanitasgroep toendcrtijd gepersoni
fieerd in Verwey-Jonker en Van Lienden, 
heiden te Eindhoven. Er was vee! gcmeen
schappelijk in de idealen. Toch ging ieder
een zijns wecgs. 
Een nieuwe inhoud geven aan de wijze 
van hulpverlenen werd echter uitermate 
hcmoeilijkt door het ontbreken van visie 
hij de beroepsopleidingen. Er was geen 
medewerking. Ik vrees dat het de beroeps-
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opleidingen zijn die ook thans een nieuw 
realisme tegenhouden omdat zij in feite 
de machtsblokken vormen die het moge
lijk maken dat vele professionalisaties en 
sub-professionalisaties worden ontworpen 
en de complexiteit van de bureaucratic 
van hulpverlening en van de overheid nog 
versterken. 
Daarom ontstaat het probleem van de 
digitale communicatie van beroepsbeoefe
naren. Er moet voor elke beroepsdiscipline 
een vertaalinstrument zijn en veel zoge
naamd interdisciplinair werken is ook niet 
vee! meer dan een computerspelletje. De 
verzuilde organen zijn verdwenen, doch de 
beroepsopleidingen hcbben geen andere 
houding ingenomen. 
lk ben te weinig geschoold op het onder
wijsterrein om ten deze enige suggestie te 
geven. Het is voor mij wei onverklaarbaar 
dat de analisten van de cultuur-sociologie 
in binnen- en buitenland de macht van de 
blokken van beroepsopleidingen in de 
historic niet aan de kaak stellen. 

4. Op weg naar een sociaal gezicht van 
bet CDA 
Gaarne bepleit ik een herbezinning op de 
inhoudgeving van beroepsrollen op het 
terrein van gezondheidszorg, maatschap
pelijke dienstverlening en sociale bege
leiding. De beroepsrollen zullen instru
menteel en functioneel moeten worden 
aangepast aan de veranderde tijden en 
aan de omstandigheden waarin de mensen 
Ieven. 
Iedcre beroepsbeoefenaar zal door de 
eigen beroepsorganisatie en door de nor
men van de regelgevende overheid ge
dwongen moeten worden de burgers in te 
schakelen en kansen te geven op een vrije 
invulling van de hulpvraag. Een tucht
rechtspraak moet verhoeden dat men 
slechts op basis van autonome beroepsdes
kundigheid het handelen gaat beoordelen 
en dat men niet weegt welke schade wordt 
aangebracht door het afhankelijk maken 
van mensen en het uitschakelen van hun 
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potenties. 
De overheid zal moeten ophouden voor 
iedere hulpvraag een nieuwe beroepsgroep 
te erkennen. Dit geldt met name ook voor 
volksgezondheid. Steeds opnieuw (bij wijze 
van spreken om de vijf jaren) worden bij 
het ontstaan van nieuwe groepen nieuwe 
vormen van ondersteuning in het leven 
geroepen. AI die groepen ontwikkelen 
een eigen taal, een eigen beroepshouding 
en willen een eigen identiteit. De beroeps
identiteit is belangrijker dan de vertrou
wensrelatie met de mensen. Dat is abso
luut onchristelijk. 

Ik meen dat de overheid ook zou moeten 
kunnen dwingen dat actiecentra van vrij
willigers in allerlei vorm afstandelijk wor
den ondersteund door beroepsbeoefenaren. 
Geen systematische begeleiding, doch 
openstaan voor handreiking en tipgeving. 
Een regiefunctie en een signaalfunctie zou 
men daartoe kunnen ontwerpen. 
De eerstelijnszorg voor de gezondheid en 
de maatschappelijke dienstverlening is het 
veld waarin mensen zich kunnen ont
plooien en mensen uit eigen vrije wil eigen 
relaties inhoud kunnen geven. Als door de 
maatschappelijke ontwikkelingen deze in
houdgeving wordt bemoeilijkt dan moet 
voorrang worden gegeven aan het stimu
leren van acties van mensen in onderlinge 
samenwerking. De beroepsdeskundigheid 
komt op de tweede plaats. 

Naschrift van de beer De Vos: 

De heer Van Loon doet het in zijn reactie 
voorkomen alsof de door mij bepleite 
keuze zou inhouden, dat de ene functie 
moet verdwijnen en de andere gecultiveerd 
moet worden. Ik begrijp deze uitleg niet, 
omdat uit de samenhang van mijn artikel 
duidelijk blijkt, dat beide functies nodig 
blijven (uiteraard), maar dat het 'krimp-
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Dit wil niet zeggen dat de medische tech
nologic zou moeten worden verwaarloosd 
en obsoleet zou moeten worden. lk wil 
aileen zeggen dat noch de medici, noch de 
andere beroepsbeoefenaren het recht heb
ben zich als autoriteit te gedragen voor 
de oplossing van problemen, terwijl zij 
geen zekerheid hebben dat zij werkelijk 
mensen helpen. 
Het omspringen met psycho-sociale klach
ten als ware het een jachtterrein voor elke 
beroepsbeoefenaar is voor mij een on
christelijk gegeven. Er moet geluisterd 
worden naar mensen en er moet op een zo 
laag mogelijk drempelniveau hulp worden 
gegeven. Het kan voor de volksgezondheid 
betekenen dat in vele situaties in de eerste 
lijn en in de basisgezondheidszorg artsen 
moeten terugtreden om anders gekwalifi
ceerde beroepsbeoefenaren met de mensen 
te Iaten werken. Daarbij zal men ook 
iedere beroepsbeoefenaar het recht moe
ten toekennen op een vrije horizontale 
communicatie met personen in de wijk, 
in de buurt of in het dorp die mensen hel
pen. 
Mogen velen zich geroepen voelen met 
name ook in de plaatselijke politiek een 
nieuw realisme bij de hulpverlening door 
te voeren en mede daardoor een echte bij
drage te leveren tot het vinden van een zin
geving aan het bestaan in deze tijd. 

scenario' vraagt om verminderingen bin
nen de behandelfunctie en verbreding bin
nen de zorgfunctie. 
Overigens is zijn reactie meer naar aanlei
ding van mijn artikel dan een ontzenuwing 
daarvan. 
In dat bestek vind ik wei, dat de heer Van 
Loon erg onaardig doet over de profes-
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sionelen en soms verschijnselen aan pro
fessionalisme toeschrijft, die men in vele 
andere situaties ook tegenkomt, zoals 
sommige eigenschappen aan ambtenaren 
worden toegeschreven, welke men in het 
'vrije bedrijf' ook en soms versterkt kan 
signaleren. 

lk werk lang genoeg op het terrein van het 
welzijn en de gezondheidszorg om te we
ten, dat binnen het professionalisme ver
schijnselen voorkomen van 'het aileen 
weten', 'het beter weten' en afstand tot de 
burger en de client, maar daar bovenuit 
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gaat in het algemeen de zorg voor het goe
de en de poging tot verbetering. 
Het wijzen met de vinger naar de profes
sionelen, zoals de heer Van Loon dat doet, 
werkt demotiverend. 
En daarmee is niemand gebaat. 
(Zo gaat dat met leeftijdsgenoten en be
leidsmakers onder elkaar! !) 
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Kerk en Bevrijdingsbewegingen. Dossier samengesteld 
door de Publikatiegroep van de werkgroep 'Kairos', 
Utrecht, 1981. Prijs f 10,- ( + porto). Te bestellen 
bij: Stichting Werkgroep Kairos, Corn. Houtman
straat 19, 3572 LT Utrecht; tel. 030-712913, giro 
632686. 

Dit dossier wordt besproken door dr. E. Schroten, 
wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de theologi
sche faculteit van de R.U. Utrecht. 

De kerken en het verzet tegen 
apartheid 

Discrimineren, dat doen we allemaal. Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok! 
Maar zelfs afgezien daarvan is het zo dat we herhaaldelijk onze medemenscn be
oordelen en veroordelen, al was het maar omdat we ze sympathiek of onsympathiek 
vinden of omdat we hun handclwijze bewonderen of laken of verachten. En terecht. 
Om een voorbeeld te noemen: lk kan niet anders dan een diepe verachting koesteren 
voor een hero·inehandclaar, die mensen tot slaven maakt, terwijl ik daarentegen een 
hoge achting heb voor iemand als bisschop Romero. En ik voel mij bij deze discri
minatie nict schuldig! 

Mensen zijn niet gelijk en ze zijn evcnmin 
gelijkwaardig *. Maar waarom zijn we 
dan zulkc felle tegenstandcrs van discri
minatie? Omdat we het woord 'discrimi
natie' in de praktijk niet gebruiken voor 
onderscheid maken in het algemcen, maar 
voor het onderscheid maken (lees: onder
waarderen) van mensen op ondeugdelijke 
gronden. En wij komen er in het Westen 
zo langzamerhand (!) achter dat geslacht, 
huidskleur en levensovcrtuiging ondeugde
lijke gronden zijn om mensen op tc dis
crimineren. 
Maar als dat zo is - en we komen geluk
kig hoe Ianger hoe meer tot de overtuiging 

dat dat zo is - dan is Apartheid cen poli
tick systeem, waartegen we ons met 
kracht dienen te verzetten. lmmers daarin 
is discriminatie op ondeugdelijkc gron
den tot politieke ideologic gemaakt, waar
op de politieke praktijk is gebaseerd. Het 
gaat met andere woorden niet om verzet 
tegen cen aantal laakbare incidenten, 
maar om verzet tegen een politick systeem 
dat in wezen inhumaan is (hoezeer het ook 
z'n best doet dat middels propagandama
teriaal te ontkennen). 
Over die strijd tegen Apartheid en de rol 
van de kerken daarin hceft de werkgroep 
'Kairos' cen dossier samengesteld, getiteld 

''' Wie over deze vragen nader gei'nformeerd wil worden leze het boekje van Henk Vos, 
Menselijke gelijkheid onder voorbehoud. Een analytische beschouwing over sociale gerechtig
heid. Ambo, Bilthoven 1973. 
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Kerk en Bevrijdingsbewegingen, met een 
Voorwoord van prof. dr. H. Berkhof in 
zijn functie van voorzitter van de Raad 
van Kerken in Nederland. 

De werkgroep 'Kairos' werd in 1970 opge
richt op initiatief van de toenmalige VU
missioloog prof. dr. J. Yerkuyl, om het 
wcrk van het Christelijk lnstituut voor 
Zuidelijk Afrika (waarvan ds. Beyers 
Naude voorzitter is) in Nederland meer 
bekendheid te geven. 
De titel van de brochure is enigszins mis
leidend, zeker voor wie het werk van 
'Kairos' niet kent. Het gaat namelijk niet 
over de relatie van de kerk (ik zeg liever: 
kerken) tot bevrijdingsbewegingen in het 
algemeen, maar over die in Zuidelijk Afri
ka, d.w.z. in Zuid-Afrika en Namibie. En 
voorzover ik begrijp wordt onder 'bevrij
dingsbeweging' verstaan: 'georganiseerde 
vorm van verzet' (40), te weten tegen de 
Apartheidsideologie en tegen het bewind 
dat zich daarop baseert. 
Met de uitgave van dit dossier stelt de 
wcrkgroep zich ten doe) ' ... om informatie 
tc geven over de krachten die in de strijd 
Ieiding geven, anderzijds om de houding 
van christenen en kerken tegenover en in 
die strijd' voor het voetlicht te halen (16). 
Het gaat echter niet om vrijblijvende in
formatie. 'Kairos' trekt voor zichzelf een 
aantal duidelijke conclusies, die met argu
menten onderbouwd worden. De meest 
omstreden conclusie is wei, dat gepleit 
wordt om steun te geven aan het ANC 
(African National Congress), de verzets
beweging die jarenlang geweldloos verzet 
heeft voorgestaan maar sinds enige tijd 
van deze beleidslijn is afgestapt. 

De brochure bestaat uit twee gedeelten. 
Hct eerste dee! is een doorlopende verhan
dcling in vijf hoofdstukken, uitlopende op 
ccr1 beargumenteerde 'plaatsbepaling'. 
Een inleidend hoofdstuk geeft een korte 
hcschrijving van de ernst van de situatie 
momenteel in Zuidelijk Afrika. Dan volgt 
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een historische schets van de kolonisatie 
van dat gebied en de ambivalente houding 
van de kerken in dat proces. waarbij de 
lijn wordt doorgetrokken naar de twintig
ste eeuw, doordat eenzelfde ambivalentie 
wordt aangewezen in de moeite die de 
kerken hebben bij het accepteren van de 
vrijheidsbewegingen. Hoofdstuk 3 biedt 
een overzicht van de voornaamste bevrij
dingsbewegingen in Zuidelijk Afrika, on
derbroken door korte biografieen van 
enkele !eiders van het verzet. In het vierde 
hoofdstuk komt de relatie tussen de be
vrijdingsbewegingen en de kerken uitvoe
rig aan de orde, alsmede de rol van de 
Europese kerken en van de Wereldraad 
van kerken, terwijl tenslotte, in hoofdstuk 
5, deal even genoemde beargumenteerde 
'plaatsbepaling' van 'Kairos' wordt gebo
den: Steun aan het ANC, omdat het de 
oudste (1912) en meest effectieve bevrij
dingsbeweging is. Ik citeer: 'De diskussie 
overziende konkluderen wij, dat het 
African National Congress een oude tra
ditie van verzet tegen apartheid vertegen
woordigt, waaraan christenen vanaf het 
begin hebben meegewerkt. De beweging 
gaat bewust niet uit van rassenonderscheid 
en staat een hervorming van de Zuidafri
kaanse samenleving voor volgens gematigd 
socialistische principes (Handvest). Sinds 
een aantal jaren wordt het ANC goed en 
efficient geleid, wat ook de Zuidafrikaanse 
autoriteiten erkennen ... Van binnen 
Zuid-Afrika bereiken ons voldoende be
richten over sympathie voor het Congress, 
al kan men dat daar niet openlijk Iaten 
blijken. 

Dit zijn de motieven voor de Werkgroep 
Kairos om, onder de bevrijdingsbewe
gingen, vooral steun te geven aan het 
African National Congress en anderen op 
te roepen hetzelfde te doen' (78/9). 
Het gehele eerste gedeelte van de brochure 
is doorspekt met citaten uit en verwij
zingen naar het tweede deel. Dat behelst 
authentieke documenten en commentaren 
van zeer uiteenlopende aard, die een goed 
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inzicht geven in verschillende aspecten van 
de strijd tegen Apartheid. 
Het dossier wordt besloten met een litera
tuurlijst (soms voorzien van een korte 
toelichting) en een Jijst van gebruikte af
kortingen. 

Een dossier met een appel, zo zou je deze 
brochure kunnen karakteriseren. Christe
nen behoren zich metterdaad te verzetten 
tegen Apartheid en daar de consequentie 
van te nemen door de anti-Apartheidsbe
wegingen te steunen (met name het ANC), 
ook al maken deze gebruik van geweld. 
Ook als men moeite heeft met dit appel, 
kan men het verschijnen van deze brochu
re tach toejuichen. Hij biedt relevante in
formatie, geeft een goed inzicht in de pro
blematiek, bundelt een aantal belangrijke 
teksten en ... zet door dit alles een mens 
aan het denken. Maar ook het appel mag 
zeker binnen het CDA gehoord en be
sproken worden. Al gaat het dan in de 
brochure voornamelijk om de relatie van 
kerken en anti-Apartheidsbewegingen, de 
link naar het CDA kan gelegd worden via 
artikel 17 van het Program van Uitgangs
punten, waar te lezen valt: 'Het bevorde
ren van respect voor de fundamentele 
rechten van de mens heeft een centrale 
plaats in het buitenlands beleid van ons 
land. Landen waarin mensen in het over
heidsbeleid stelselmatig worden achterge
steld, horen in de samenleving daadwerke
lijk te worden geconfronteerd met maat
regelen waaruit de afwijzing blijkt'. Het 
valt niet te ontkennen dat de werkgroep 
'Kairos' een suggestie doet tot concretise
ring van deze beleidslijn! Doen we daar 
wat mee? 
Het feit dat ik het verschijnen van dit 
Kairos-dossier toejuich weerhoudt mij 
overigens niet van het plaatsen van een 
paar kritische kanttekeningen. De volg
orde van deze opmerkingen is min of meer 
willekeurig. 

1. Ik kan mij niet aan de indruk onttrek-
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ken dat er sprake is van een zekere mate 
van eenzijdigheid, en wel hierin dat de 
anti-Apartheidsbewegingen zo worden 
weergegeven dat de verschillen en nuances 
goed tot hun recht komen, maar dat deze 
nuances niet worden aangebracht als 'de 
andere kant' ter sprake gebracht wordt. 
Daarmee wordt de indruk gewekt als zou 
het in de kringen van het Apartheidsre
giem allemaal 'koekoek eenzang' zijn. Dat 
nu is niet het geval. Oak daar zijn ver
schillende stand pun ten te onderscheiden 
en verschuivingen te constateren, met na
me de laatste tijd. Zelfs in de 'Broeder
bond' is de laatste jaren kritiek op het 
regeringsbeleid te beluisteren. Hoeveel 
zoden dat aan de dijk zet, staat voorlopig 
nog te bezien, maar het Apartheidsbewind 
is niet zo'n monolithisch blok als uit het 
dossier naar voren lijkt te komen. Dat zou 
interessante (politieke) consequenties kun
nen hebben. 

2. Als de vraag aan de orde komt 'Gewa
pende- of geweldloze bevrijding?' (65/6), 
worden enkele opmerkingen gemaakt, 
waarvan er een een simplificatie is, die je 
ook elders wei kunt aantreffen. Het ge
weld dat de overheid gebruikt wordt daar 
namelijk op een lijn gezet met het geweld 
van de verzetsgroepen. lk denk dat dat 
niet zonder meer kan, en wel omdat het 
veel misbruikte woord uit de Romeinen
brief relevant is: De overheid draagt het 
zwaard niet tevergeefs. Normaliter heeft 
de overheid het recht zo nodig geweld te 
gebruiken en dat recht komt niet aan 
(groepen) onderdanen toe. De vraag of de 
overheid in een bepaalde situatie geweld 
client te gebruiken is niet zozeer een prin
cipiele alswel een beleidsmatige kwestie 
- al zal ik de laatste zijn om te ontkennen 
dat beleidsmatige kwesties ook principiele 
kanten hebben -,maar de vraag of (groe
pen) onderdanen geweld tegen de overheid 
dienen te gebruiken is- althans voor 
christenen - in de eerste plaats een prin
cipiele kwestie. Als je het geweld van de 
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overheid op een lijn gaat zetten met dat 
van (groepen) onderdanen, dan staat zulks 
bol van de vooronderstellingen. Bijvoor
becld dat de overheid bij het gebruik van 
geweld bepaalde grenzen overschrijdt, 
dan wei toelaat dat die overschreden wor
den (martelingen!). Of dat de overheid 
geen (wettige) overheid is. En dan rijst na
tuurlijk de vraag: Wie maakt dat uit en 
op grond waarvan? Om kort te gaan, ach
tcr te simpele en suggestieve gelijkstellen 
van het geweld van de overheid met dat 
van de verzetsbewegingen gaat een zeer 
ingrijpende problematiek schuil, die niet 
uit de verf komt. Toch speelt juist deze 
een belangrijke rol, als kerken (moeten) 
gaan beslissen over steun aan bevrijdings
bewegingen! 

3. Soms zijn de opstellers van het rapport 
wat na"ief. Op biz. 68 bij voorbeeld wordt 
gezegd: 'De beste mogelijkheid om zich te 
overtuigen van de houding en de integri
teit van ANC-mensen is, persoonlijk met 
hen in gesprek te komen'. Als ik zoiets zou 
schrijven met betrekking tot vertegen
woordigers van het Apartheidsregiem, zou 
ik vierkant uitgelachen worden. En te
recht! 

4. Over gesprek gesproken: Er wordt ge
steld dat praten met de blanke kerken 
'een slechte dienst aan de vrijheid van de 
Zuidafrikaanse bevolking' is (71). Ik zet 
grote vraagtekens bij deze uitspraak. Ik 
ben van mening dat juist de kerken met de 
(blanke) zusterkerken in Zuidelijk Afrika 
moeten blijven praten, zolang een gesprek 
mogelijk is, en misschien zelfs nog daarna. 
Apartheid is een ideologic. Die is wellicht 
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het meest efficient met geestelijke wapens 
te bestrijden. De kerken hebben te getui
gen van het feit dat Apartheid in het Iicht 
van het Evangelic een verwerpelijke dwa
ling is en zij mogen de hoop niet opgeven, 
dat hun medechristenen tot inkeer komen. 
Die hoop hebben zij handelend gestalte 
te geven, biddend om verlichting door de 
Heilige Geest. 

Tenslotte nog dit: 'Kairos' roept op tot 
verzet tegen Apartheid. V erzet metterdaad 
door onder meer steun te geven aan het 
ANC. De vraag komt dan op: Waarom 
zou ik dat doen? Wat is uiteindelijk het 
criterium? V oor mij staat het antwoord 
op deze vraag in de Preambule van het 
Eindrapport van de Werkgroep Namibie 
en Zuid-Afrika aan het slot van de PCR
consultatie ( = Programma ter bestrijding 
van het Rassisme van de Wereldraad van 
Kerken) in Noordwijkerhout (1980): 'De 
internationale gemeenschap heeft apart
heid gedefinieerd als een misdaad tegen 
de mensheid en een bedreiging van de 
wereldvrede. Zij wordt bovendien in stand 
gehouden door het voortdurende gebruik 
van geweld door de staat tegen de onder
drukten. Christenen moeten apartheid ook 
aan de kaak stellen als ketterij, een scherr
ding van het Evangelic en om die reden 
een zonde tegen de Almachtige God.' 
Daar heb ik niets meer aan toe te voegen. 
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door dr. K. J. Hahn 

John H. Whyte: Catholics in western democracies. A 
study in political behaviour. St. Martin's Press, New 
York, 1981. 

Dit boek wordt besproken door dr. K. J. Hahn, 
adjunct-secretaris van de Europese Unie van Christen
Democraten. 

Katholieken In westerse 
democratieen 

De schrijver van deze analyse van het politieke gedrag van katholieken in een aantal 
democratische Ianden van het Westen doceert politieke wetenschap aan de Queen's 
University van Belfast en heeft eerder boeken gepubliceerd over 'Church and state 
in modern Ireland 1923-1979' en over 'The Independent Irish Party 1850-59'. 
Door deze studies werd hij aangemoedigd, de politieke houding van katholieken in 
een breder kader, namelijk de westelijke wereld, te onderzoeken. Enkele studie
verblijven in Europa, o.a. Londen, Brussel en bij het 'Netherlands Institute for 
Advanced Study' in Wassenaar hebben hem daarbij waardevol materiaal verschaft. 

Het resultaat van deze studies van een 
kleine tien jaar is nu samengebracht in dit 
boek dat een uitgebreide europese biblio
grafie over het nogal brede onderwerp 
verwerkt. Ook door de betrekkelijk be
perkte omvang van het boek, namelijk 193 
pagina's, kon het niet uitblijven dat zich 
de schrijver bepaalde beperkingen moest 
opleggen. 

Allereerst betrok hij in zijn onderzoek 
slechts dertien Ianden: Frankrijk, Duits
land, ltalie, Belgie, Nederland, Oostenrijk, 
Ierland, Zwitserland, Groot-Brittannie, 
van buiten Europa de Yerenigde Staten, 
Canada, Australie, Nieuw-Zeeland. Voor 
Luxemburg vond hij te weinig documen
tatie, Malta is in een aanhang behandeld 
evenals, zeer summier, Latijns-Amerika. 
Vervolgens beperkt zich de schrijver in 
zijn beoordeling van de politieke orien
tering van katholieken op praktizerende 

katholieken. 
Deze kcuze van Ianden lijkt ons tc beperkt 
- en te wijd tegelijk. De continentaal-euro
pese katholieken politick te beoordelen 
samen met de katholieken in de over
zeese angelsaksische Ianden vormt een 
nogal moeilijke onderneming, te meer, 
omdat te weinig ruimte ter beschikking 
staat voor nadere precisering en differeD
tiering. Aan de andere kant lijkt het ons 
onvolledig, in een dergelijke analyse de 
houding van de katholieken in de jaren 
voor 1938 in Midden- en Oost-Europa 
volkomen terzijde te Iaten. Zij hebben in 
de toen bestaande democratische Ianden 
van dit gebied een belangrijke rol ge
speeld, bijv. Polen, Tsjechoslowakije, 
Hongarije, J oegoslavie. 

Tenslotte ziet de schrijver in de tradities 
van de genoemde Ianden twee tegenstel
lingen een beslissende rol spelen, en hij 
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gaat dan ook voor zijn beschouwingen 
hoofdzakelijk daarvan uit: namelijk de 

, tegenstelling tussen rechts en links, en 
tussen open en gesloten katholicisme. 
"The continent of Europe tends towards 
closed Catholicism, while the Anglo
American countries tend towards open 
catholicism.' Whyte geeft wei toe dat in 
de zestiger jaren van deze eeuw, vooral 
ook onder de invloed van het Tweede 
Vatikaanse Concilie, de europese en de 
anglo-amerikaanse Ianden dichter bij 
elkaar komen te liggen. Maar deze tegen
stellingen zijn ons inziens toch wei te al
gemeen en dus te weinig genuancecrd zo
dat belangrijkc verschillen en ontwikke
lingen binnen de europese katholieke be
volking niet voldoende tot hun recht ko
men. 

Het behoeft geen betoog dat in de angel
saksische wereld op het politieke terrein 
een gesloten katholicisme geen enkele 
kans maakt - hoewel religieus-cultureel 
bijv. de Ierse katholieken in Engeland en 
de Verenigde Staten een sterk element van 
geslotenheid vertegenwoordigen. Aan de 
andere kant heeft zich in Frankrijk reeds 
in de jaren voor de laatste wereldoorlog, 
en zeer zeker na 1945 een dominerend 
open katho1icisme ontwikkeld dat o.a. er 
toe ge1eid heeft dat de in haar samenstel
ling en orientering eigenlijk katholieke 
partij van het MRP zich nooit als 'christe
lijkc partij' wilde presenteren. Deze hou
ding had nog een grote invloed ook bij de 
Belgische christen-democraten. Ook komt 
in het onderzoek van Whyte niet duidelijk 
g.:noeg tot uitdrukking dat in de katho
lieke Ianden een open katholicisme van 
rcchts een sterke rol gespeeld heeft, dat 
wil zeggen katholieken uit de grote bur
gerij, de wereld van de ondernemers en 
ook van de adel voelden zich in niet ge
ringe mate sterker aangetrokken door 
conservatieve of libcrale partijen. Aan de 
andere kant hebben we bijv. in Italie bin
nen hct katholicisme met een sterk 'inte
gralistisch' links-katholicisme op politick 
terrein te maken. Op zulke punten worden 
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de grcnz.en van deze schematisering wei 
zeer duidelijk. 

Het lijkt misschien slechts een historische 
overweging, die haar actualiteit verloren 
heeft, maar ons schijnt het nog steeds nut
tig zich af te vragen, wat de houding van 
de katholieken tot de democratic in Euro
pa in beginsel is. In de jaren voor de laat
ste oorlog was de kwestie katholieken en 
democratic in Ianden als Oostenrijk, on
der Dollfuss, Duitsland, onder Hitler, 
Italic, onder Mussolini, en nog na 1945 
in Spanje en Portugal teen ongewoon 
brandende kwestie, die bijv. in het Franse 
katholicisme tot hevige discussies leidde 
onder aanhangers en tegenstanders van 
Franco. Het feit dat niet onbe1angrijke 
groepen van katholieken en soms verte
genwoordigers van de kerkelijke hierar
chic tegenover deze totalitaire of autori
taire regimes een aarzelende of welwillen
de houding innamen, werd soms in de 
politieke polemiek vooral van socialisti
sche zijde verklaard als gevolg van een 
bepaalde denkstructuur van katholieken 
die de hierarchische orde van de kerk te 
gemakkelijk overhevelen op de staatsrech
telijke orde en daarmee gemakkelijk het 
slachtoffer worden van ondemocratische 
opvattingen. Het aandeel van katholieken 
in het verzet tegen deze regimes voor 
1945 en de wezenlijke bijdrage van katho
lieken in de opbouw van de nieuwe de
mocratieen in West-Europa na 1945 heeft 
aan deze discussie praktisch een einde ge
maakt. Daarbij moet wei vermeld worden 
dat de christelijke sociale beweging, de 
christelijke vakbeweging zowel nationaal 
als ook in haar toenmalige organisatie van 
het 'Internationaal Christelijk Vakver
bond' nooit over haar principiele demo
cratische opvatting tegenover welke tota
litaire of autoritaire staatsstructuur twijfel 
liet ontstaan. 
Dit alles neemt echter niet weg dat de 
studie van Whyte een eerste en ook nut
tige aanloop tot een onderzoek vormt dat 
zeker voortgezet en uitgebreid zou moeten 
worden. 



In het septembernummer is een bespreking gewijd aan de dissertatie van 

G. J. M. van Wissen: 'De christen-democratische visie op de rol van de staat 

in het sociaal-economische leven'. Deze studie is te verkrijgen door overmaking 

van f 55,- op postgiro 513798 t.n.v. G. J. M. van Wissen te Zuid-Scharwoude. 
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IN DIT NUMMER 

562 Column: Motief 
door dr. E. Schroten 

Bij vcrrassing is hct CDA zich bcwusl gewordcn nn "cen liberalc uitlhging'. Afgezien 
van de peri ode van hct ontstaan van de christcn-democratischc p,nti;cn aan hct cind 
van de vorigc ccuw, zijn christcn-dcmocraten voorai met socialis'.cn iil debat gewecst. 
Heeft hct socialisme ons zovcel mccr bczig gehoudcn, omdat het aar>trekkingskracht 
uitocfendc op de lagcrc sociale klassen (en dus op zcer vee] mensen), waardoor hct cen 
aanzienlijk omvangrijkcr bcdrciging vormdc dan de enkclingen voor wie het liberalismc 
aantrekkclijk scheen? Sr;cclt well ichi ook eci1 rol het verschil in ka:·aktcr van de 
socialistischc denk wcrcld ten opzichtc vr.n de liberale, omdat de ccrste zovccl meer op
eisend is, cen zovcel totalcr beslag lcgt op bet denken en doen van mensen dan bet meer 
vrijblijvendc liberalismc? Bovendien: de christen-democratic en bet socialisme wilden 
van meet af aan cmancipatiebewcgingen zijn. In dit oogmcrk zit ccn concurrcrend 
clement opgcsloten en vcrmocdclijk bcoeft ook dit de discussie met links voortdurend 
voorzien van nicuwc impulsen. 
Er zijn thans nieuwe elcctorale verhoudingen ontstaan: de klezcrsaanhang van de VVD 
is dit jaar buitcngcwoon fors tocgcnorncn. Er is alle aanleiding te vcronderstellen dat de 
uitdaging van de jaren tachtig ccrder van rechts dan van links komt. 
Dit nummer wordt geopend met twee inleidc:-~de artikelen, waarin op de verschillen 
tussen libcralismc en christen-democratic in algemene zin wordt ingcgaan. 'Vat maakt 
bet liberalismc voor zovclen thans aantrckkelijk? 

564 De liberale uitdaging 
door prof. dr. A. G. Weiler 

573 Waarin verschillen VVD en CDA? 
door dr. Th. J. C. van Bilsen ofm 

Vcrvolgens een bijdragc over vooral de bistorische ontwikkeling van het liberale 
denken, uitmondend in een plaatsbepaling van bet liberaiisrne in onze dagen: 

580 Hoe aanvaardbaar is bet Iiberalisme? 
door prof. mr. I. A. Diepcnhorst 

Daarop volgcn analyses van !wee belcidsierreinen. Op he! sociaal-economisch tcrrcin 
gaat bet bijvoorbecid om verschillen tussen de liberale en christen-dcmocratische aan
pak van bet monetaire beleid, de overbeidsfinancien, werkgelcgenbcidsbevordering en 
werknemersi nspraak: 

591 Liberalisme en sociaal-economische verhoudingen 
door prof. dr. C. J. Rijnvos 

Op sociaal-culturecl terrein rijst de vraag wclkc principiele lijnen zijn te analyscren in 
het liberalc denken over menselijkc vrijbeid, verantwoordelijkbcid, taak en roeping van 
de ovcrheid inzake k westies die bet persoonlijk Ieven raken: 

603 De waarborgstaat Nederland 
door mr. dr. V. A.M. van der Burg 

Vcrvolgens een bijdrage uit liberalc kring: wat verklaart de groei van de VVD en in 
hocverre is hier sprake van een groei van het liberalisme, of blijkt uit de recente ver
kiezingsuitslagen een groeiende behoeftc aan cen politick dak voor conservatieven? 

609 Opgang en neergang 
door drs. L. M. L. H. A. Hermans 

561 

Tenslotte: wat is de electorale positie van de VVD. Wic is de VVD-kiezer en waar is de 
recente VVD-winst gcboekt? 

614 'Ik-Jan-Vrijheid' 
door drs. C. Bremmer 
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Motief 

Of men dat nu leuk vindt of niet, de bijbel 
is een politiek boek. Neem nu bij voor
beeld de manier waarop Lukas het Kerst
evangelie schrijft. Let dan vooral op de 
liederen die daarin gezongen worden, op 
de bijbelse kerstliederen dus, want daarin 
wordt op verhoogde toon de betekenis van 
Jezus' geboorte verwoord. 

Als Maria zioh realiseert dat zij in ver
wachting is van de Messias, zingt ze haar 
Magnificat en dan horen we: 

'Mijn ziel prijst hoog de Heer, 
(want) ......... .... .. . 
heersers ontneemt Hij hun troon 
maar geringen verheft Hij. 
De hongerigen overlaadt Hij met 
gaven en rijken zendt Hij heen met 
lege handen .. .' 

Dat is wel een wat ander geluid dan 'Geen 
wiegje als rustplaats' Met haar Lofzang 
staat de moeder van de Heer heel dicht 
bij de 'Dwaze Moeders'! 

Zacharias, de vader van Johannes de Do
per, laat zich in zijn Benedictus op het 
gebied van de politieke theologie evenmin 
onbetuigd en zingt van 

' ... de Opgaande Zon die verschijnt 
aan hen die gezeten zijn 
in het duister en de schaduw van 

de dood 
om onze voeten te richten 
op de weg van de vrede .. .'. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 12/82 

562 

Zelfs de engelen in de kerstnacht hebben 
politieke noten op hun zang, als zij in één 
adem 'Ere zij God' en 'Vrede op aarde' 
aan elkaar zingen. 

Heersers onttroond, hongerigen gevoed, 
hoop voor degenen wier naakte bestaan 
bedreigd wordt, vrede op aarde. Wat is de 
moraal van dit lied, of liever van deze 
liederen? Wel, toch op z'n minst deze, dat 
het Kerstevangelie de perken van het in
dividualisme te buiten gaat, dat het niet 
op te sluiten is in de privé-sfeer. 
Ik denk dat het goed is dat hardop te zeg
gen, want we leven in het 'Ik-tijdperk'. 
Het 'lekker gewoon jezelf zijn' spreekt 
velen aan en het is een bekend gegeven 
dat religie hoe langer hoe meer als een 
privé-aangelegenheid wordt beschouwd. 

Welnu, het Kerstevangelie is dat niet, 
althans niet primair. Natuurlijk mogen wij 
(om nog een ander bijbels kerstlied te 
noemen) met de oude Simeon het Nunc 
dimittis meezingen: 

'Nu laat Gij Heer Uw dienstknecht 
gaan 

in vrede naar Uw woord, 
want Inijn ogen hebben Uw heil 

gezien .. .'. 

Het is een heilzame waarheid dat wij per
soonlijk vrede vinden in de ontmoeting 
met Jezus Christus. Ons leven is met Hem 
geborgen bij God. Als wij echter maar niet 
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vergeten dat de Lofzang van Simeon na 
de woorden ' ... Uw heil gezien .. .' ver
der gaat met de woorden 

' ... dat Gij bereid hebt voor alle 
volken . . .'. 

Het Kerstevangelie raakt het hart van de 
enkele mens, maar treft tegelijkertijd het 
hart van de menselijke samenleving, ja 
eigenlijk van de hele schepping. Dat is de 
achtergrond van de politieke theologie 
van de bijbelse kerstliederen. Bij de ge
boorte van Jezus - maar niet alleen daar -
wordt op een unieke manier duidelijk dat 
God, de Schepper van hemel en aarde, 
opkomt voor 'het verlorene', dat wil zeg
gen voor wie of wat zichzelf niet redden 
kan. Op het kerstfeest openbaart zich 
Gods creatieve, perspectief biedende soli
dariteit - een geladen woord in onze da
gen. 

Dat is natuurlijk nog geen politiek pro
gram. Zó direct lopen de lijntjes niet van 
de bijbel naar de realiteit. Maar het is 
wel een politiek motief dat ons wil moti
veren (dat betekent letterlijk: in beweging 
brengen), een appèl om solidair te zijn in 
navolging van de Heer met wie of wat 
zichzelf niet redden kan in onze samen
leving. Wij worden niet geroepen om op 
te komen voor ons zelf (dat doen we uit 
onszelf wel!), maar wij worden geroepen 
tot solidariteit. Wij zijn pas onszelf in de 
toewending naar de ander, die ons nodig 
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dr. E. Schroten 

heeft om te kunnen bestaan. Dat geldt in 
de persoonlijke relaties, dat geldt in so
ciaal-politiek opzicht, dat geldt mondiaal. 
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vergeten dat de Lofzang van Simeon na 
de woorden ' ... Uw heil gezien .. .' ver
der gaat met de woorden 

' ... dat Gij bereid hebt voor alle 
volken .. .'. 

Het Kerstevangelie raakt het hart van de 
enkele mens, maar treft tegelijkertijd het 
hart van de menselijke samenleving, ja 
eigenlijk van de hele schepping. Dat is de 
achtergrond van de politieke theologie 
van de bijbelse kerstliederen. Bij de ge
boorte van J ezus - maar niet alleen daar -
wordt op een unieke manier duidelijk dat 
God, de Schepper van hemel en aarde, 
opkomt voor 'het verlorene', dat wil zeg
gen voor wie of wat zichzelf niet redden 
kan. Op het kerstfeest openbaart zich 
Gods creatieve, perspectief biedende soli
dariteit - een geladen woord in onze da
gen. 

Dat is natuurlijk nog geen politiek pro
gram. Z6 direct Iopen de lijntjes niet van 
de bijbel naar de realiteit. Maar het is 
wei een politiek motief dat ons wil moti
veren ( dat betekent Ietterlijk: in beweging 
brengen), een appel om solidair te zijn in 
navolging van de Heer met wie of wat 
zichzelf niet redden kan in onze samen
leving. Wij worden niet geroepen om op 
te komen voor ons zelf ( dat doen we uit 
onszelf wei!), maar wij worden geroepen 
tot solidariteit. Wij zijn pas onszelf in de 
toewending naar de ander, die ons nodig 
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heeft om te kunnen bestaan. Dat geldt in 
de persoonlijke relaties, dat geldt in so
ciaal-politiek opzicht, dat geldt mondiaal. 
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door prof. dr. A. G. Weiler 

Prof. dr. A. G. Weiler is hoogleraar middeleeuwse 
geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Nijme
gen en lid van de redactie van Christen Democratische 
V erkenningen. 

De liberale uitdaging 
m 
U1 

to 
m 
z 
ki 

In zijn artikel 'Lessen of Zondebokken' (Christen Democratische Verkenningen ea 
10/82) stelt drs A. M. Oostlander de vraag aan de orde, waaraan bette wijten is ki 
dat de grens tussen VVD en CDA zo gemakkelijk wordt overschreden. Hij ant- 2. 
woordt door te verwijzen naar een typering van bet liberale denken van de VVD, li1 
dat z.i. aan zou sluiten bij zeer menselijke neigingen. d; 

De waarden die ons daar worden voorge
houden zouden, volgens hem, zijn de 'toe
geeflijke samenleving', de mens die aan 
zichzelf genoeg heeft, die zijn eigen nor
men kiest, die bet individuele eigenbelang, 
het 'gewoon jezelf kunnen zijn' voorop 
plaatst, en zich geen verantwoordelijkhe
den of afhankelijkheden laat opdringen. 
De verzakelijking van de politiek, het mo
derne pragmatisme, de afnemende levens
beschouwelijke fundering van politieke 
keuzen acht hij mede verantwoordelijk 
voor de vermindering van gehoor die bet 
christen-democratisch appel krijgt. En niet 
ten onrechte wordt wat beet de 'seculari
satie' aangewezen als onderstroom in een 
maatschappelijk proces, dat volgens Oost
lander uitloopt op geestelijke desorienta
tie. 
Daar tegenover poneert de auteur, dat de 
kracht van de christen-democratie was en 
moet zijn de verworteling in een brede 
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maatschappelijke beweging, die zich, ge- 3~ 
dreven door dezelfde grondmotieven, op b~ 
uiteenlopende wijze organiseert. Die stel- (r1 
ling houdt volgens mij in dat christen- d1! 
democratisch denken noodzakelijk tot re- vt 
confessionalisering van organisatie moet G 
voeren. Als bewijs daarvoor wordt het VI: 

CNV aangehaald, dat een relatief gunstig li~ 
beeld te zien geeft wat betreft zijn leden- v<] 
tal. Zo zou het ook in bet CDA moeten, g~ 

meent Oostlander. g< 
hi 

De vraag is dan: kan dat nog? moet dat . 1 

nog? Willen wij weer opnieuw: confessie 
111

-
k< 

als organisatie-beginsel, in scholen, vak-
beweging, media etc., omdat bet vrije or- scr 
ganisatie-leven vanuit eigen specifieke P~ 
verantwoordelijkheid de ontwikkeling var ---1 

1 

de samenleving sturing moet geven, en de ri 
leidinggevende beginselen niet aileen via Ia' 
de politiek, maar ook via de sociale orga s~ 
nisaties tot gelding gebracht moeten wor A 

den? Waarden-presentie via confessionele " , 

Cl 
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maatschappelijke organisaties? 

Om op die vragen een goed antwoord te 
kunnen geven, kan men ofwel redene
ringen vanuit beginselen opzetten, ofwel 
eerst eens kijken naar de feitelijke ontwik
kelingen in Nederland, en dan vervolgens 
nog eens de beginselen onder de loep ne
men. Wil men niet in het luchtledige spe
culeren, maar reele politieke beslissingen 
voorbereiden, dan is het aan te raden te 
beginnen bij de feitelijke historische situa
tie aan het begin van deze tachtiger jaren. 
Laat ons eerst eens kijken hoe het staat 
met de confessionele binding in zijn meest 
uitgesproken vorm, die van het behoren 
tot een kerkgenootschap. Hoe staat het 
met de confessionaliteit in strikte zin? 
Zoals bekend is in recente onderzoe
kingen 1 geconstateerd, dat in Nederland 
een proces van toenemende ontkerkelij
king op gang is. Was in 1900 nog slechts 
2% van de Nederlandse bevolking geen 
lid van een kerkgenootschap, in 1966 was 
dat 33 % en in 1979 44 %. De teruggang 
is in gelijke mate bij katholieken (1966: 
36% van de bevolking; 1979: 31 %) en 
bij nederlands-hervormde protestanten 
(resp. 20 en 15 °/o) waar te nemen. Aileen 
de gereformeerden konden hun ledental 
vergroten (van 8 naar 10 °/o). 
Geconstateerd is ook, dat deze verschui
ving naar de onkerkelijkheid een geleide
lijk proces is, dat fase-gewijze verloopt: 
van kerkganger wordt men niet-kerk
ganger, vervolgens onkerkelijke met een 
godsdienstige voorkeur, en tenslotte be
hoort men tot de categorie 'eerste-genera
tie-onkerkelijken' eindigend bij de 'on
kerkelijken-van-huis-uit'. Die fase-ver
schillen worden eveneens uitgedrukt in 
percentages: 35 °/o van de in 1979 onder-

vraagden was uitgesproken onkerkelijk, 
26 °/o vormt een middengroep, en slechts 
39 °/o bestaat uit kerkleden die min of 
meer regelmatig naar de kerk gaan. 
Relateert men dan de categorieen 'gelovig
kerkelijk', 'ongelovig-kerkelijk', 'gelovig
onkerkelijk' en 'ongelovig-onkerkelijk' 
nog eens aan leeftijdsgroepen, dan kan 
volgens de onderzoekers Felling, Peters en 
Schreuder aan de geconstateerde relaties 
een belangrijke hypothetische conclusie 
worden geknoopt: 'Gaat men er van uit 
dat voor de jongere generatie specifieke 
ervaringen van de laatste decennia per
manente gedragingen en overtuigingen 
worden- althans wat godsdienst en kerk 
betreft -, en neemt men tevens aan dat de 
afbrokkelingsprocessen in de volgende 
decennia voortgang vinden, dan resulteert 
daaruit voor het jaar 2000 dat bij de per
sonen beneden de 55 jaar het patroon 
ongelovig-onkerkelijk het patroon gelovig
kerkelijk overvleugelt en zich in de jongste 
leeftijdsklasse (18-24 jaar) een verhouding 
tussen deze twee patronen van 50 tot 25 
of 55 tot 20 °/o toont. Rond de eeuwwis
seling zouden dan de gelovige kerkelijken 
in Nederland een uitgesproken minder
heidsgroep vormen' 2. 

Relateert men genoemde categorieen aan 
partij-voorkeuren (geklassificeerd als: 
klein links - PvdA - 0'66 - CDA - VVD 
-klein rechts), dan blijkt dat van de ge
lovig-kerkelijken 75 % kiest voor CDA, 
VVD en/ of klein rechts, en van de onge
lovig-onkerkelijken 75% voor PvdA, 
0'66 en/of klein links. Het CDA omvat 
80 % gelovig-kerkelijken; klein rechts en 
gelovig-kerkelijk vallen zelfs voor 89 % 
samen. En de gemiddelde conclusie uit 
kruisvergelijkingen is dan, dat 'wie zich 
als christelijk te kennen geeft, tendeert 

1 God in Nederland, Amsterdam 1967.- Opnieuw: God in Nederland, Amsterdam 1979.
Hebben de Kerken nog toekomst? Commenraar op het onderzoek 'Opnieuw: God in Neder
land' (Annalen van het Thijmgenootschap 69/1), Baarn 1981.- A. Felling, J. Peters, 0. 
Schreuder, Gebroken identiteit. Een studie over christelijk en onchristelijk Nederland, in 
Archie/ voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, 24 (1982), pp. 25-81. 

' Felling e.a., a.c., p. 72. 
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naar het midden en naar rechts; wie dat 
niet doet, neigt naar het miden en naar 
links' 3 • 

De algemene gevolgtrekking uit deze ge
gevens moet zijn, dat, indien de geobser
veerde trend van voortgaande ontkerke
lijking zich voortzet, het CDA aan leden 
zal verliezen, met name naar rechts, en 
een uitgesproken minderheidspositie zal 
krijgen. 
Die gevolgtrekking kunnen we ook maken 
uit een analyse van de verhouding tussen 
kerkelijkheid en waarden-appreciaties. 
Immers, aan de verschuivingen in de mate 
van kerkelijkheid is blijkens bedoelde on
derzoekingen gekoppeld een verschuiving 
in het waarderings-schema. Bijvoorbeeld: 
ten aanzien van de opvattingen over de 
maatschappelijke relevantie van de kerken 
ligt de breuk duidelijk tussen kerkgangers
kerkelijken en niet-kerkgangers-kerkelij
ken: 

Gerelateerd aan sociale klassen en opvoe
ding blijkt dat deze waarderingsverschui
ving vooral optreedt onder wat heet de 
meer kosmopolitisch denkende, goed op
geleide jongeren uit de middenklasse. 
Dat zelfde soort verschuivingen treedt op 
ten aanzien van levensbeschouwelijke 
kwesties en zingevingsvragen. 

Uit de tabellen kan geconcludeerd wor
den, dat bij toenemende ontkerkelijking 
het aantal mensen dat een relatief hoge 
waardering heeft voor liefde, verdraag
zaamheid en godsdienstigheid zal afne
men, en het aantal mensen dat vrijheid en 
een gerieflijk Ieven op prijs stelt, zal toe
nemen. 
Uit vergelijkingen met het buitenland, met 
name Amerika, kan men dan toch weer 
concluderen dat jongeren deze vorm van 
seculaire cultuur, waarin gezondheid, ge
lukkig zijn, vrede, vrijheid en een gerief
lijk Ieven topwaarden zijn, vrij spoedig de 

Opvattingen over de maatschappelijke relevantie 
der kerken 

A1 A2 B C1 
----- -- - --- ---- -- -- ----- --- --

Politiek en godsdienst moeten los van elkaar staan 78 71 69 68 

Is v66r een confessionele grondslag van: 
omroepvereniging 16 18 22 30 

politieke partij 16 18 18 30 

jeugdvereniging 12 18 26 26 

vakvereniging 9 14 13 15 

sportvereniging 4 5 12 7 

Vindt dat geen enkele van de genoemde verenigingen 
een confessionele grondslag moet hebben 72 67 56 50 

Vindt dat de Kerk over geen enkel van een aantal 
genoemde onderwerpen een uitspraak moet doen 29 21 26 17 

3 ibid., p. 77. 
4 Hebben de Kerken nag toekomst?, p. 41. Verklaring van de letters: 
Al = Onkerkelijken-van-huis-uit; A2 = Eerste-generatie-onkerkelijken; B = Onkerkelijken 
met een godsdienstige voorkeur; Cl = Niet-kerkgangers; C2 = Kerkgangers. 
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Noemt als uiteindelijke zin van het !even: 

gezin 

zelfrealisatie (geestelijk en materieel) 

gezondheid 

godsdienst/Kerk 

relaties 

hobby's plezier enz. 

Noemt de volgende waarden als belangrijk: 

gezondheid 

gelukkig zijn 

vrede 

vrijheid 

gerieflijk Ieven 

liefde 

eerlijkheid 

zelf iets presteren 

vriendschap 

verdraagzaan1heid 

innerlijke harn1onie 

godsdienstigheid 

- ----------

rug toekeren, en antwoord op hun zin
vragen zoeken in allerlei vormen van 
nieuwe religiositeit van activistische of 
conten1platieve aard. 

Naar de kerken toe vloeien daar o.a. de 
volgende vragen uit voort: Als de sociale 
en culturele processen in Nederland ver
lopen zoals aangegeven, 

1. welke waarden n1oeten de kerken dan 
blijven benadrukken? 

2. welke organisatie-vormen moeten ze 
ontwikkelen om die waarden centraal te 
houden? 

5 ibid., p. 52. 
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A1 A2 B C1 C2 

53 41 52 52 56 

20 21 23 17 20 

15 13 17 23 16 

0 0 3 2 16 

8 9 7 9 9 

3 7 5 6 7 

53 47 54 57 49 

36 37 41 39 37 

28 35 34 34 33 

19 11 10 14 9 

18 13 15 13 8 

16 20 20 23 25 

15 13 15 13 15 

15 14 13 13 14 

11 16 17 12 11 

10 15 17 17 20 

10 13 9 12 14 

1 1 8 7 21 
5 

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

3. welke opvoedingsin1pulsen n10eten ze 
geven? 

4. welke religieuze taaln1oeten ze spre
ken? 

De laatste vraag raakt aan bet hart van de 
kwestie: welke theologische taal is naar de 
toekon1st toe gezien adequaat voertuig/ 
werktuig om een san1enleving in christe
lijke zin te behouden, danwel te helpen 
opbouwen, die niet bezwijkt aan een een
zijdig secularisme? 

Daarmede is aangegeven, dat bet behou-
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den van het christelijk waardenbesef tij
dens een proces van maatschappelijke om
vorming een bij uitstek kerkelijke taak 
geacht moet worden, een taak die overi
gens niet makkelijk te vervullen is, als de 
kerken steeds Ieger worden, en het chris
tendom meer en meer irrelevant wordt 
geacht voor de vormgeving van het dage
lijks Ieven, en voor de politieke praktijk. 
Of confessionele, politieke en maatschap
pelijke organisaties wel behoud kunnen 
bieden als de waarden-beleving kennelijk 
inhoudelijk aan het schuiven is, lijkt me 
een vraag die zich zelf beantwoordt. En 
daarmede is Oostlander's these niet in be
ginsel, maar wel door de feiten weerlegd. 
Als hij stelt - ik herhaal zijn woorden 
nogmaals -, dat de kracht van de christen
democratie was en moet zijn de verwor
teling in een brede maatschappelijke be
weging, die zich, gedreven door dezelfde 
grondmotieven, op uiteenlopende terrei
nen organiseert, dan moet geconcludeerd 
worden dat de kracht van de christen
democratie danig is verzwakt, omdat de 
maatschappelijke beweging, die door de
zelfde grondmotieven wordt geleid, evi
dent is versmald. 
En voor de toekomst mag men, bij voort
schrijdende ontkerkelijking, ook dus een 
voortschrijdende versmalling van die 
maatschappelijke beweging verwachten, 
en derhalve een nog verdere aantasting 
van de kracht van de christen-democratie. 
Grijpen naar het middel van de reconfes
sionalisering heeft in deze omstandigheden 
iets krampachtigs, hoewel bet op kleine 
schaal beslist werkzaam kan zijn, getuige 
het voorbeeld van de gereformeerden, die 
dank zij actief organisatie-werk zelfs in 
ledental toenemen. 
Maar daar is wel veel voor nodig. Is er 
nog ergens een hooggemotiveerde elite te 
vinden, die met de kracht van haar ideolo
gisch vuur, onder charismatisch leider
schap, met de efficientie van een gecen-

6 Felling e.a., a.c., p. 29-30. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 12/82 

traliseerde organisatie, met intelligente 
strategieen en tactieken, onvermoeibaar 
volhoudt totdat de triomf over de tegen
strevende krachten is behaald? 6 Het beeld 
aileen al van de rechtlijnige ware gelovi
gen en van heilige revolutionairen roept 
associaties op aan fanatisme, machtsmis
bruik, terreur, gewetensdwang en radica
lisme, die we ook vanuit de geschiedenis 
van het Christendom kennen. Het CDA 
wil toch die weg niet op? Voor mij althans 
heeft elke vorm van heilige propaganda 
meer weg van het 'dwingt hen binnen te 
gaan' dan van het uitnodigende 'ik sta 
aan de deur en klop' ... 
Maar moeten we dan ook niet juist op dit 
punt toegeven, dat die afkeer van dwang 
ons heel dicht bij de liberalen brengt? Is 
de liberale uitdaging nu juist niet gelegen 
in de aantrekkingskracht van de vrijheid, 
de individuele zelfbepaling, het breken 
met de overheersende machten? Moeten 
we toch niet eens dieper kijken dan Oost
lander deed bij zijn schets van de 'liberale 
waarden'? Hoe staat het eigenlijk met de 
'liberale beginselen'? 

Ik denk dat men mag zeggen, dat bet libe
ralisme ook in zijn moderne verschijnings
vorm nog altijd het stempel van zijn oor
sprong draagt. Geboren uit bet verzet 
tegen de belemmeringen die kerk en staat 
aan de burgers bij hun zelfverwerkelijking 
in de weg legden, blijft het liberalisme 
ook nu gekenmerkt door verzet tegen 
overdaad van staatsmacht en staatsbe
moeienis, tegen privileges, standsongelijk
heid en monopolie-posities, tegen ideolo
gische dominantie over het denken, tegen 
inperking van de economische vrije on
dernemingslust. De individuele mens moet 
zich kunnen ontplooien, zijn eigen initia
tieven en verantwoordelijkheden kunnen 
dragen, en door het waarmaken van per
soonlijke kwaliteiten zich die plaats in de 
samenleving kunnen verwerven die hij 
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voor zichzelf wenst te creeren. De zichzelf 
voortstuwende vrijheid van het individu is 
de motor van de ontwikkeling van de sa
menleving. De parlementair-democratisch 
geleide staat moet de voorwaarden schep
pen voor de vooruitgang, het marktme
chanisme zijn gang Iaten gaan, de open
bare orde handhaven en toezien op de 
naleving van de wetten, maar niet de bur
gers dwingend voorschrijven hoe te den
ken, noch ze belemmeren in hun vrije 
expansie in handeldrijven en economisch 
ondernemen. De gelijkheid van alle bur
gers voor de wet, het waarborgen van de 
grondrechten van vrijheid van godsdienst, 
van drukpers, van meningsuiting, van ver
eniging en vergadering, beschermt de bur
ger tegen staatsinvloed op zijn particuliere 
ontplooiing. De verzorgende taak die de 
staat voor zijn economisch minder sterke 
burgers op zich heeft genomen, mag er 

. niet toe leiden dat de prikkel tot actieve 
1 zelfverwerkelijking wordt weggenomen, 

noch bij de zwakken noch bij de sterken. 
De moderne westerse staat is weliswaar 
verre van almachtig en niet in staat met 
dwang het maatschappelijk leven geheel 
aan zich te onderwerpen, maar de staats
bureaucratie heeft wel de bijna absolute 
controle over het regelsysteem. Ook daar
tegen richt zich het liberale verzet, tegen 
het verstikkend oerwoud van regels, ver
ordeningen, formulieren, dat alle sectoren 
van het economische en maatschappelijke 
Ieven in zijn greep heeft, en de motor van 
de samenleving, de individuele vrije ex
pansie, voortdurend afremt. Vooral de 
economische vrijheid wordt principieel 
verdedigd, en tegen monopolie-vorming 
die concurrentievervalsend werkt, en te
gen een overmaat van staatszorg die het 
vrije initiatief breekt. Monetaire en finan
cieel-technische operaties moeten de 
staatsfinancien saneren, en overheidstaken 
moeten gereduceerd worden als de geld
middelen tekort schieten. Het vrije on
dernemerschap moet door lastenverlaging 
de kans krijgen zich als dynamisch prin-
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cipe van samenlevingsopbouw te herstel
len, en inperking van de verzorgstaken die 
de overheid op zich heeft genomen is het 
enig juiste antwoord op een chronisch 
financieel tekort. 
Het moderne liberalisme kent de staat 
niet slechts de 'nachtwaker'-rol toe. Het 
heeft wel degelijk oog voor het feit dat de 
staat geen !outer formele grootheid is, 
maar dat de overheid ook inhoudelijke 
taken heeft ten behoeve van het algemeen 
welzijn van de burgers en sociale groepen. 
Maar de idealen van zowel politieke als 
burgerlijke vrijheid vragen om terughou
dendheid in de staatsbemoeienis. De over
heid moet zelfs de mensen tegen zichzelf 
beschermen, als dezen al te zeer afhanke
lijk dreigen te raken van een uitkeringen, 
subsidies en bijstand verstrekkende over
heid. Mensen moeten hun vrijheid willen: 
dat is de verzwegen neo-liberale ideologie, 
die niet meer tegen feodalisme en kerk
dwang strijdt maar tegen de moderne 
anonieme knechting en afhankelijkheid 
die door de verzorgingsstaat wordt voort
gebracht. 
In zijn moderne vorm herinnert het libe
ralisme dan ook, zoals gezegd, aan zijn 
oorsprong. Het liberalisme als kritiek op 
het vorstelijk absolutisme, en als legitima
tie van de door burgers gedragen en ge
maakte maatschappij en staat, wortelt 
precies in de concrete belangen van de 
omhoogstrevende burgerij. Thans is het de 
ideologie van diezelfde burgerij tegenover 
de bedreiging van een socialistische dic
tatuur van Oosteuropese snit, tegenover 
de bedreiging van de emancipatie van de 
derde wereld uit de burgerlijk-economi
sche heerschappij van het neo-kolonialis
me, en tegenover de bedreiging van de 
topzware, overgereglementeerde verzor
gingsstaat. Het liberalisme verzet zich nog 
altijd tegen alles wat de zelfontplooiing 
van de economisch sterken ook nu in de 
weg kan staan. 
Als men spreekt over 'de liberale uitda
ging' is de vraag dus, wat mensen dan zo 
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aantrekt in deze beginselen, en vervol
gens: wat het christen-democratisch den
ken daar dan tegenover zet. Gaat het 
daarbij om een verschil in conceptie over 
de verhouding tussen staat/ overheid en 
individu en om verschillen in de econo
mische, politieke en staatkundige ideeen, 
of gaat het om een verschillende gezind
heid van waaruit gedacht en gehandeld 
wordt? Me dunkt, dat beide aan de orde 
zijn. Het liberalisme als geestelijk-politie
ke beweging heeft nog steeds als leiding
gevende idee de vrije ontplooiing van de 
mens, zonder dat rationeel niet legitimeer
bare instellingen en autoriteit op hem in
werken, en dat in een staat die, zelf aan 
recht en wet onderworpen, geen ander 
doel heeft dan de zelfverwerkelijking van 
mensen te dienen door hun rechten te be
schermen. In de door deze idee gei'nfor
meerde gezindheid convergeren de indi
viduele wil tot handelen, presteren, het 
maken van winst omwille van verdere uit
bouw van het eigen bestaan en het eigen 
bezit, het gevoel van subject te zijn in de 
zin van zelfbepalend, zelf beslissend, zelf 
risico dragend wezen te zijn, met gevoe
lens van vitaliteit, ondernemingslust, dra
gen van eigen verantwoordelijkheid, op 
eigen benen staan, onafhankelijkheid en 
tolerantie. Het is geen wonder dat kinde
ren van dusdanig geaarde, zo gezinde en 
zo werkende burgers als hun tijd gekomen 
is 66k vanuit deze mentaliteit aan hun 
Ieven zullen proberen vorm te geven. Het 
liberalisme spreekt mensen, vooral jonge 
mensen aan vanuit de mentaliteit van de 
ontplooiingsdynamiek. 
Wat zet het christelijk-politieke denken 
daar nu tegenover? Het christelijk-politie
ke denken zoekt zijn eigen gestalte te om
lijnen in een maatschappij die zijn vorm 
krijgt onder de elkaar tegenstrevende 
krachten van kapitalisme, liberalisme en 
socialisme. De kernwoorden gerechtig
heid, gespreide verantwoordelijkheid, 
rentmeesterschap en solidariteit herinne
ren men sen, burgers en politici, er voort-
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durend aan, dat zelfontplooiing niet zover 
mag gaan dat anderen onrecht wordt aan
gedaan, dat staatsbemoeienis niet zover 
mag gaan dat de eigen verantwoordelijk
heid wordt aangetast, dat het gebruiken 
van de natuurlijke hulpbronnen niet zover 
mag gaan, dat er voor latere generaties 
niet meer voldoende grondstoffen en ener
gie beschikbaar zouden zijn. 
De formuleringen maken al duidelijk, dat 
christen-democratisch denken in elk geval 
een 'waken over de grenzen' is, een correc
tief op de Westeuropese geestelijke extre
men van liberalisme en socialisme, zeer be
wust het midden cultiverend vanuit een 
mensbeeld dat, zo niet op beginselen ge
sneden, dan toch in elk geval vanuit een 
evangelische gezindheid vorm moet krij
gen: zelfontplooiing mag niet leiden tot 
het willekeurig gebruiken van mensen als 
middel; economisch winststreven mag niet 
gepaard gaan met uitbuiting van de ar
beidskracht, enz. 
Hoe kan die gezindheid politiek tot gel
ding worden gebracht? Het bedrijven van 
politiek is er immers op gericht in en uit 
de concrete historische omstandigheden 
in het belang van de geregeerde burgers 
een samenlevingsorde te creeren. Maar 
waaraan wordt de normering van die sa
menlevingsorde ontleend? Het liberalisme 
aanvaardt in dezen geen autoriteits- of 
geloofsdictaat, dat mensen heteronoom 
hun plaats zou wijzen in een voorgegeven, 
a-historische samenlevingsorde. Het er
kent vanuit de ervaring van de grote en de 
kleine liberale revoluties van de moderne 
tijd, dat de samenlevingsorde een vrije 
creatie van mensen is. De norm van die 
orde is het welzijn en de welvaart van die
zelfde staat-scheppende burgers. Het mo
derne burgerlijk subject is er niet voor de 
staat, niet voor de kerk, niet voor de ge
meenschap, niet voor de groep of corpo
ratie, maar voor zichzelf. Het erkent de 
zin van zijn bestaan in de zin die hij zelf 
er aan geeft. Als de zingeving hem niet 
van buiten af wordt aangereikt, maar in en 
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uit concrete zelfverwerkelijking wordt ge
constitueerd, dan is het dragend subject 
van de staat het zichzelf zinvol verwer
kelijkend individu. Denken we deze libe
rale antropologie tot het bittere einde 
door, dan volgt logischerwijze uit diezelf
de beginselen, dat verzorgingsbehoeftige 
staatsonderdanen geen staats-subjecten in 
eigenlijke zin zijn. 

Doorgedacht naar deze consequentie 
komt ook het mogelijk onderscheidend 
criterium naar voren tussen liberalisme en 
christen-democratisch denken. Van alles 
wat men met het liberalisme als grootse 
Europese beweging van bevrijding gemeen 
heeft en hebben wil, zal juist op het punt 
van de subjectiviteit, het subject-zijn, het 
christen-democratisch denken zijn eigen 
kenmerkende correctie moeten aanbren
gen. Voor christelijke mensen is het on
aanvaardbaar, dat 'niet-zichzelf-verwerke
lijkende' mensen geen staats-subject zou
den zijn, geen echte dragers van de staat, 
maar slechts staats-afhankelijken. De nog
niet-werkenden, de niet-meer-werkenden, 
de werk-lozen wier arbeidskracht niet ge
huurd is omdat de markt overvol is, zou
den zij, als uitgesloten van het arbeids
proces en daardoor niet in staat gesteld 
om te komen tot actieve zelfverwerke
lijking en zingeving van het bestaan, geen 
echte subjecten zijn? Zijn zij een modern 
soort 'halfvrijen', de midden-categorie 
tussen vrijen en slaven? Niet iemands 
eigendom, maar ook niet echt over zich
zelf beschikkend, afhankelijk als ze zijn 
voor hun bescherming en hun voedsel, 
kleding en huisvesting van hun heer, de 
moderne staat? Als al deze mensen in 
liberale zin geen echte subjecten zijn, dan 
is er iets fundamenteel mis met de liberale 
idee van individualiteit en zelfverwerke
lijking. 

Wat zou de christen-democratische visie 
in dezen zijn? Is er een alternatieve, niet
liberale christelijke sociologie en antropo-
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Iogie? Is ook voor het christen-democra
tische denken de hedendaagse 'halfvrije' 
geen staats-subject, in de zin van de staat 
dragend en waarmakend individu? Als 
men ten diepste kijkend daarop 'inder
daad' zou antwoorden, is er geen wezen
lijk verschil met het liberalisme. Maar als 
men de vraag ontkent, dan moet vastge
steld worden welk soort subjectiviteit het 
christen-democratische denken dan aan 
die moderne 'halfvrije' toekent. Hier pre
cies ligt de liberale uitdaging. De uitda
ging aan het CDA is een leefbare politieke 
ordening te ontwerpen, die gedacht is 
vanuit de concrete historische omstandig
heden van nu, met inbegrip van de on
ontkoombare noodzaak van een mondiaal 
distributief regelsysteem, en waarin de 
politieke subjectiviteit van al die 'half
vrijen' over de hele wereld, maar allereerst 
die in het eigen land, tesamen met de po
litieke subjectiviteit van de 'vrijen' ge
dacht is vanuit de ene idee van solidari
teit. 
Het christen-democratisch denken staat 
voor de taak de opvattingen omtrent indi
vidualiteit en vrijheid van de mens als sub
ject te herzien naar communicatieve en 
uitwisselende open solidariteit. Het zal 
moeten komen met een christelijk antro
pologisch alternatief voor de leidingge
vende ideeen van het westerse burgerlijk 
liberalisme en zijn drie componenten: 
autonomie van het subject, zelfverwerke
lijking door vrije daden, en individuele 
eigendom. Als voor christenen het ant
woord op het liberalisme niet het socialis
tisch collectivisme kan zijn, omdat dat de 
eigen verantwoordelijkheid aan mensen 
ontneemt, hoe ziet dat christelijk subjects
beeld er dan uit, en hoe is van daar uit 
een politieke ordening te ontwerpen die 
daaraan recht doet? 

Enige anti-liberale, anti-moderne grond
lijnen daarvan zijn de volgende: 

- Mens-zijn is niet tot een individueel be
staan beperkt. Mens-zijn is samen-mens-
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zijn, waarbij dat samen-mens-zijn ook de 
toekomstige generaties mee insluit. Wat 
mensen voor zichzelf door arbeid ver
werven, verwerven zij mede voor anderen. 
De overheid leidt de discussie over de 
verdeling van elks aandeel en beslist ten
slotte op basis van rechtvaardigheids- en 
gerechtigheidsoverwegingen. 
- Bij de wetenschappelijk-technische be
werking van de natuur mogen mensen 
slechts als waren zij rentmeesters over een 
hun toevertrouwd goed te werk gaan, en 
niet als rechthebbend eigenaar over de 
natuur beschikken. 
- De vrijheid van mensen wordt niet ver
werkelijkt in eigendom, maar in delen 
met anderen. Werken geschiedt niet om te 
verwerven voor zichzelf, maar om te kun
nen delen met hen die niets hebben of 
niet werken kunnen. 
- Mensen nemen niet deel aan het proces 
van staatsvorming als autonome zichzelf 
via eigendom verwerkelijkende subjecten, 
maar als solidaire, op elkaar aangewezen 
en voor elkaar zorgdragende subjecten. 
- De wetgeving kan niet de uitdrukking 
zijn van de meerderheidswil van eigen
dombezitters, noch de uitvoerende en de 
rechtsprekende macht de garantie zijn 
voor de door de eigendom-bezitters ont
wikkelde staatsorde; de drie machten bin
nen de staat werken samen tot het garan
deren van een gelijkwaardige positie als 
staats-subject van werkenden en nog-niet
en niet-meer-werkenden. 
- De overheid ziet toe op de mentale vor-
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ming van zijn onderdanen tot positieve 
solidariteit in verantwoordelijkheid. Zij 
dwingt echter niet met macht. 

Zo kunnen we nog doorgaan met het aan
geven van, welhaast utopisch klinkende, 
altematieven voor een op autonome sub
jectiviteit en bezitsverwerving geconcen
treerd liberalisme. Christen-democrati
sche politiek moet zich sterk maken voor 
het realiseren van een concrete utopie. 
Zij zal dat slechts kunnen als velen die 
utopie inderdaad zouden wensen. De toe
komst is echter somber. Het waarderings
schema van Nederlandse staatsburgers 
verschuift niet in de richting van de waar
den van een christelijke utopie, maar in 
die van het liberalisme, in zijn principiele 
en in zijn alledaagse vormen. 
Als de kerken er niet in slagen mensen tot 
deze concrete christelijkheid te inspireren, 
hoe zal het CDA dan slagen? Groot of 
klein zijn, rechts, midden of links staan is 
niet van belang. Aileen de steeds herhaal
de duidelijk zichtbare concrete keuze voor 
de solidariteit met de 'niet-subjecten', met 
de 'halfvrijen', is de toetssteen van waar
achtige christen-democratische politiek. 
Of men daarbij macht verspeelt, is niet 
wezenlijk. 
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Waarin verschillen VVD en CDA? 

Hebben de bij tijd en wijle optredende verschillen van inzicht tussen bet CDA en de 
VVD inzake bet concrete politieke handelen een diepere principiele achtergrond? 
Uiteraard is dit niet altijd bet geval, maar het is wei de moeite waard de principiele 
uitgangspunten van beide partijen met elkaar te vergelijken. 

Zowel socialistische als Iiberale partijen 
zoeken hun vertrekpunt in reeds sinds 
zeer lang bestaande beginselen. De VVD 
schrijft hieromtrent in U en de VVD 
(1982): 'De VVD is een Iiberale partij. 
De liberale levenshouding of filosofie 
reikt met haar wortels tot in bet tijdperk 
van de Renaissance. Zij heeft haar invloed 
doen gelden zowel op kerkelijk en geeste
lijk terrein alsook op staatkundig en maat
schappelijk gebied. Het geestelijk libera
Iisme Ieidde tot bet vrijzinnig protestan
tisme en tot bet humanisme'. Hier wordt 
echter onmiddellijk aan toegevoegd: 'Deze 
geestelijke vrijzinnigheid is iets heel an
ders dan politieke vrijzinnigheid of libera
lisme'. Als bewijs voor deze laatste stelling 
wordt gezegd, dat behalve 'veel humanis
ten en vrijzinnig protestanten' ook 'veel 
katholieken en gereformeerden lid van de 
VVD' zijn (p. 4). De logica van deze be
wijsvoering voor dat 'heel andere' van het 
politieke liberalisme in vergelijking met 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 12/82 

de 'liberale levenshouding of filosofie' lijkt 
mij niet erg sterk. 

De 'liberale Ievenshouding of filosofie' is 
inderdaad niet van vandaag of gisteren. 
Vooral in de zeventiende eeuw kreeg een 
nieuwe benadering van de mens steeds 
meer invloed. Deze beklemtoonde de 
autonomie van de mens en de eigenstan
digheid van de aardse waarden die het 
individu ten dienste staan. Dit 'moderne 
denken' zoals het genoemd werd, heeft 
zich in de achttiende eeuw verder ontwik
keld en gestabiliseerd. De achttiende eeuw 
werd de eeuw van de autonome rede. 
Men verwachtte een nagenoeg onbeperkte 
vooruitgang van bet menselijk weten en 
kunnen. Niets mocht aan die vooruitgang 
van de mens in de weg staan. 'Vrijheid' 
en 'Vooruitgang' waren de sleutelwoorden 
in deze denkwereld. Godsdienst en kerk 
werden als een gevaar voor de ware voor
uitgang beschouwd. Elke bovenaardse 
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normering van de verscbillende levensge
bieden werd verworpen. 
Dit 'moderne denken' was de domineren
de factor in bet ideologiscbe aspect van de 
Franse Revolutie, die de strijd aanbond 
tegen het feodalisme en de kerk. In Parijs 
werd de 'Godin van de Rede' ten troon 
verheven. De Franse Revolutie was een 
revolutie van de 'burgers'. 'Burger' werd 
de revolutionaire aanspreektitel, zoals 
later in de socialistiscbe beweging bet 
woord 'kameraad' gebruikt werd. De vrij
beid van het individu in doen en denken 
was (in tbeorie) bet hoogste ideaal, waar
bij wei vooral aan bet individu 'burger' 
gedacht werd. Het 'mindere volk' werd er 
niet beter van. Integendeel, door de ver
drijving, de vlucbt en in talloze gevallen 
de uitmoording van de feodale heerschap
pen verloor dat mindere volk, dat in 
dienstbaarbeid aan de feodale heren leef
de, zelfs het minimum aan bestaanszeker
heid dat bet in die dienstverhouding bezat. 

V elen trokken bedelend rond en gingen 
veelal naar de steden, waardoor bet 'pro
letariaat' ontstond. In de negentiende 
eeuw bood de industriele revolutie de mo
gelijkbeid om die proletariers op goed
kope wijze op te vangen en vooral te be
nutten. Dit riep begrijpelijkerwijze reactie 
op. Hieruit is de socialistiscbe beweging 
gegroeid. Deze keerde zicb tegen de uit
buiting van de proletariers door de bur
gers (die de industrie in banden badden). 
Daarbij werd er bijzonder de nadruk op 
gelegd, dat die proletariers als collectivi
teit dienden op te treden tegen de burgers
onderdrukkers, waardoor het element 
'klassenstrijd' ten tonele verscbeen. 
Ondanks deze militante benadering van 
de 'burgerlijke' filosofie en bandelwijze, 
bleef bet socialistiscbe denken toch min 
of meer bewust stevig gegrondvest in de 
voedingsbodem van dat 'moderne den
ken', waarin ieder 'individu' een autonome 
entiteit was. Zij moesten wel als klasse 
als collectiviteit optreden en de strijd aan
binden tegen de klasse van de burgers. 
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De collectiviteit was het middel om door 
de strijd tegen de heersende klasse aan 
ieder individu zijn vrijheid en ontplooiing 
te garanderen in de geest van het 'moder
ne den ken'. Dit bracht echter wei met zich 
mee, dat de geconcretiseerde liberale en 
socialistische maatschappij-visie elkaar 
vijandig gezind waren. Binnen een sum
mier kader van een gemeenschappelijke 
basisfilosofie over mens en wereld waren 
zij elkaars tegenpolen. 
Op grond van enerzijds een zekere ver
bondenheid door dezelfde filosofische 
voedingsbodem, die ook tbans nog in ge
evolueerde vorm krachtig aanwezig is, en 
anderzijds tegelijkertijd een scherpe anta
gonie door een zeer forse politiek-maat
schappelijke tegenstelling, die als links en 
rechts werd aangeduid, is bet begrijpelijk 
dat vooral socialisten maar ook liberalen 
vanuit dit beeld in hun denken geen 
plaats zagen voor een partij die nocb so
cialistisch noch liberaal beweerde te zijn. 
Je bent het een of het ander, was de ge
dachte en vaak ook bet woord. Als vroe
ger de christelijke partijen en nu ook bet 
CDA de ene keer een coalitie aangingen 
met socialisten en een andere keer met 
liberalen, werd dit als onbetrouwbaarheid 
en karakterloosheid beschouwd: wat zijn 
jullie? Dit te meer, omdat het hen niet 
mogelijk bleek in te zien, dat er vanuit 
een cbristelijke visie en saamhorigheid een 
echte politieke partij mogelijk zou zijn. 
Godsdienst diende als een prive-zaak be
schouwd te worden, waarbij het 'kerk
instituut' minstens als een niet ongevaar
lijke organisatie beschouwd werd. Nog 
steeds leeft dit en de individualistische 
kijk op bet christendom is zelfs in cbriste
lijke kring vee! verder doorgedrongen. Dit 
betekent dat bet CDA zich zeer duidelijk 
als christelijke partij tegenover de kiezers 
zal moeten profileren. 
Wij mogen uiteraard de huidige liberalen 
niet vastpinnen op opvattingen uit vroe
gere tijden en vroegere liberale partijen, 
maar er is wei degelijk een belangrijke 
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constante factor in het liberalisme. 

Bij de opkomst van het partijensysteem 
in Nederland waren aanvankelijk de libe
rale en conservatieve partij de domineren
den factoren, waarbij de conservatieven in 
de sfeer van de 'Restauratie' leefden, die 
na Napoleon op gang was gekomen. Had
den de katholieken aanvankelijk in hun 
cmancipatiestreven hun heul gezocht bij 
de liberalen, later vormden zij een eigen 
partij. Ook de protestanten waren tot par
tijvorming gekomen. De 'Antirevolutio
naire' partij gaf in haar naamgeving het 
beste aan waar het probleem zat. Hoewe! 
op negatieve wijze demonstreerde deze 
naam duidelijk dat de aanhangers van 
deze partij een ander mens- en wereld
beeld hadden dan die welke in de Franse 
Revolutie tot uiting was gekomen. 
Van een liberale partij zoals de VVD, 
die naar eigen zeggen bestaat uit 'niet
gelovige humanisten, vrijzinnig-protes
tanten, katholieken en gereformeerden', 
kan in redelijkheid niet verwacht worden, 
dat zij zich z6 in de politick van de hui
dige Nederlandse samenleving opstelt als 
dit passend en mogelijk is voor een chris
ten-democratische partij. In de opstelling 
van de VVD speelt de andere maatschap
pijopvatting met betrekking tot de ver
houding van persoon en gemeenschap 
een bijzondere rol. Evenals de VVD 
richt ook het CDA zich tot 'de gehele Ne
derlandse bevolking', maar laat tegelijker
tijd ook aan eenieder weten dat het 'het 
Bijbels getuigenis van Gods beloften, da
den en geboden als van beslissende bete
kenis voor mens, maatschappij en over
heid aanvaardt' en 'een wezenlijke bete
kenis hecht aan de uitspraken van de 
christelijke kerken' en het 'zich open stelt 
voor de opvattingen van maatschappelijke 
groeperingen' (Program van Uitgangs
punten, p. 5). 

Het verschil tussen de Beginselverklaring 
van de VVD (in: U en de VVD, pp. 
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10-14) en het Program van Uitgangspun
ten van het CDA, ligt voor een belangrijk 
dee! in hetgeen niet in de Beginselverkla
ring van de VVD staat en ook niet k<in 
staan. Maar in de vergelijkbare punten 
die in beide stukken staan, zijn toch 
zwaarwegende verschillen te constateren. 
In het hiernavolgende maak ik een selec
tie uit beide stukken, die m.i. de verschil
lende benadering van mens en maatschap
pij duidelijk illustreert: 

De beginselverklaring van de VVD 
De VVD gaat uit van de vrijheid van elke 
mens: 'vrijheid, verantwoordelijkheid, ver
draagzaamheid, sociale rechtvaardigheid 
en de gelijkwaardigheid van aile mensen 
behoren de fundamenten te zijn van elke 
samenleving' (art. 1). 
'Elke mens is een unieke persoonlijkheid, 
die daarom de mogelijkheid moet hebben 
zich met besef van zijn verantwoordelijk
heid voor anderen, de gemeenschap en 
de omgeving waarin hij leeft, te ont
plooien naar eigen aard, aanleg en levens
overtuiging' (art. 2). 
'Een veelvormige samenleving ... biedt 
de beste voorwaarden voor de verwezen
lijking van dit liberale mensbeeld' (art. 3). 
'Een zo groot mogelijke vrijheid van de 
mens zowel in geestelijk en staatkundig 
als in materieel opzicht, is een onmisbare 
voorwaarde voor zijn ontplooiing' (art. 4). 
'De mens is geestelijk vrij als hij in woord, 
geschrift en gedrag uiting kan geven aan 
zijn gevoelens en opvattingen, zich naar 
eigen verkiezing kan bewegen en met an
deren van gedachten kan wisselen. Hij 
dient daarbij de rechten en gevoelens van 
anderen te respecteren ... De staatkun
dige vrijheid van de mens kan slechts ver
zekerd zijn in een bestel waarin het gezag 
van de uitvoerende machten is gegrond
vest op het vertrouwen van vertegenwoor
digende lichamen, op democratische wijze 
gekozen als basis van evenredige verte
genwoordiging. Voor de verwezenlijking 
van de vrijheid in materieel opzicht is 
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een maatschappij vereist waarin een ieder 
uit overwegingen van sociale rechtvaar
digheid bereid is offers te brengen ten 
behoeve van hen, die deze vrijheid nog 
niet deelachtig zijn' (art. 5). 
'Het onderwijs dient ... gericht te zijn op 
ontplooiing van de persoonlijkheid en de 
ontwikkeling van burgerzin; het moet de 
voorwaarden scheppen om als volwaardig 
burger in de gemeenschap te kunnen 
functioneren' (art. 6). 
'De vrijheid van de mens komt het best 
tot uiting in een sociale markteconomie, 
gegrond op vrije, gedecentraliseerde on
dememingsgewijze produktie en onder
linge mededinging, zowel in de produktie 
als op de arbeidsmarkt' (art. 7). 
'Het handhaven van de rechtsstaat en van 
een democratisch staatsbestel vormt een 
onmisbare voorwaarde voor de vrijheids
beleving van de burgers' (art. 9). 
'Het is de plicht van de overheid er voor 
te zorgen dat eenieder een zo groot moge
lijke vrijheid geniet' (art. 11). 

Het Program van Uitgangspunten van bet 
CDA 

- Samenbindend element: 

Na in de reeds in het voorafgaande ge
citeerde artikelen 1 en 2 gesproken te 
hebben over het 'Bijbels getuigenis', de 
'wezenlijke betekenis', die het CDA hecht 
'aan de uitspraken van de christelijke ker
ken' en verklaard te hebben dat het 'zich 
openstelt voor de opvattingen van maat
schappelijke groeperingen', verklaart het 
Program: 
'De politieke overtuiging, die als ant
woord op de oproep van de Bijbel voor 
de politiek gestalte krijgt, is het samenbin
dende element waarop een ieder in het 
CDA aanspreekbaar is' (art. 3). 

- Gerechtigheid, gespreide verantwoor
delijkheid en solidariteit: 

'De overheid als dienaresse Gods is geroe
pen de samenleving te dienen naar de 
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norm van de gerechtigheid met inachtne
ming van de eigen verantwoordelijkheid 
van maatschappelijke verbanden en van 
burgers en met het eigen recht en karakter 
van de kerk', waama op de consequenties 
hiervan gewezen wordt: de partij moet 
zich inzetten voor 'recht en vrede', moet 
'opkomen voor de zwakken, vervolgden 
en ontheemden, het onrecht bestraffen, de 
gewetensvrijheid eerbiedigen en de per
soonlijke levenssfeer beschermen en in het 
algemeen die voorwaarden scheppen, die 
nodig zijn voor een samenleving van ver
antwoordelijke mensen' (art. 4). 
'1--Iet CDA staat een staatkundig bestel 
voor waarin de macht is gespreid en waar
in de verantwoordelijkheid van overheid 
en maatschappelijke groepen wordt on
derscheiden. Hogere bestuurslagen ont
houden zich van taken die op een lager 
niveau ter hand genomen behoren te wor
den' (art. 9). 
'Het CDA gaat uit van de fundamentele 
gelijkwaardigheid van mensen, ongeacht 
overtuiging, ras, geslacht, geaardheid, 
afkomst en/of economische positie' (art. 
10). 
'Eerbied voor en bescherming van men
selijk Ieven, ongeacht ontwikkelingssta
dium of verschijningsvorm, behoort hoek
steen te zijn van onze rechtsorde' (art. 13). 
'Het CDA acht huwelijk en gezin van 
bijzondere betekenis. Het kind behoort 
te kunnen opgroeien onder de voortdu
rende zorg en verantwoordelijkheid van 
zijn ouders of verzorgers, waarbij gebor
genheid, liefde en onderlinge zorg voorop 
staan' (art. 14). 
'Andere duurzame samenlevingsvormen, 
waarin de betrokkenen de verantwoorde
lijkheid voor elkaar aanvaarden, hebben 
aanspraak op met het gezin vergelijkbare 
rechten en plichten' (art. 15). 
'Het bevorderen van respect voor de fun
damentele rechten van de mens heeft een 
centrale plaats in het buitenlands beleid 
van ons land' (art. 17). 
'Het CDA wil niet berusten in de aanwe-
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zigheid van massale vemietigingsmidde
len, omdat deze de schepping als zodanig 
bedreigen en niet in overeenstemming zijn 
met de bestemming en de roeping van de 
mens' (art. 18). 
'De mens is in de maatschappij gesteld als 
verantwoordelijk persoon, niet aileen ver
antwoordelijk voor zichzelf, maar ook 
voor de medemens en voor de ontwikke
ling van de samenleving. De christen
democratic wil mensen op deze verant
woordelijkheid aanspreken' (art. 22). 
'Hoeksteen van het welzijnsbeleid is de 
geestelijke vrijheid. Erkenning van de 
geestelijke vrijheid houdt in, dat de over
heid geen bepaalde opvattingen dwingend 
als norm voor het culturele en maatschap
pelijke Ieven oplegt' (art. 22). 
'De voorkeur van het CDA gaat uit naar 
een zodanig maatschappelijk georien
teerde ondernemingsgewijze produktie, 
dat men toekomt aan maatschappelijk 
zinvolle produkten, de plicht onderkent 
van het beschermen van het milieu, van 
het bevorderen van goede arbeidsomstan
digheden en van het scheppen van een 
rechtvaardige internationale arbeidsver
deling. De overheid ondersteunt onderne
mingen in het toegroeien naar een aldus 
maatschappelijk georienteerde produktie' 
(art. 29). 

'Onderwijs en vorming richten zich op de 
persoonlijke ontplooiing. Dit impliceert 
toerusten tot vakbekwaamheid en tot het 
dragen van verantwoordelijkheid ten be
hoeve van dienst aan medemens en sa
menleving. Het overheidsbeleid richt zich 
op het realiseren van gelijke kansen op 
een bij ieder passende opleiding. De over
heid schept mogelijkheden tot blijvende 
vorming' (art. 32). 
'Het CDA wil mensen oproepen tot dienst 
aan elkaar. Voor de christen-democrati
sche politiek houdt dit nationaal en inter
nationaal in het appelleren aan de ver
antwoordelijkheid van de sterken om so
lidair te zijn met de zwakken' (art. 35). 
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- Rentmeesterschap 

'De wereld is door God geschapen; de 
mens is de beheerder, de rentmeester 
daarvan. Ook de overheid deelt in de op
dracht tot rentmeesterschap, die voor 
haar inhoudt: de bescherming van de na
tuur en het natuurlijk leefmilieu tegen 
aantasting en/ of roofbouw en de publieke 
zorg dat de vruchten van de schepping 
aan allen ten goede kunnen komen - met 
inbegrip van onze verre naaste en de na 
ons komende generaties' (art. 46). 
'Het vraagstuk van de eigendom van goe
deren is ondergeschikt aan de vraag naar 
het verantwoord beheer ervan. Om con
centratie van macht te voorkomen is een 
gespreide particuliere eigendom gewenst. 
Overwegingen van algemeen belang vor
men de rechtsgrond voor publieke eigen
dom' (art. 47). 

Betekenisvolle verschillen 
Uit een vergelijking van de hoofdlijnen 
van beide stukken komen verschillen naar 
voren die een onderlinge samenhang heb
ben: 

- Bij de VVD staat de vrije mens cen
traal, de unieke mens, die recht heeft op 
zelfontplooiing. De VVD stelt echter dat 
dit een zorg voor en een verantwoording 
tegenover medemensen geenszins uitsluit. 
Iedere mens leeft temidden van miljoenen 
andere ieder voor zich unieke mensen. De 
mens moet andere mensen respecteren, 
tolerant tegenover hen zijn, hen ook bij
staan wanneer zij dit nodig hebben. Uit
eindelijk echter gaat het om iedere indivi
duele mens en 'daarom biedt een veel
vormige samenleving de beste voorwaar
den voor de verwezenlijking van dit libe
rale mensbeeld'. 
Dit mensbeeld stoelt op een fundamenteel 
individualisme. Het zou echter onredelijk 
zijn uit de voorliggende 'Beginselverkla
ring' van de VVD te concluderen, dat 
ieder maar voor zich zelf moet zorgen. 
Het is geen program voor een consequent 
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egoi"sme. Niettemin dragen die filosofie 
van het individualisme en de opbouw van 
staat en maatschappij vanuit die filosofie 
grote tekorten in zich. Het individualisme, 
hoezeer ook in toom gehouden door so
ciale maatregelen, kan uiteindelijk niet tot 
een menswaardige samenleving voeren 
waarin de mens zich werkelijk kan ont
plooien. Er zit geen echte substantie in 
zo'n maatschappij. Het mens-zijn wordt 
niet gezien in zijn totaliteit: een synthese 
van het zichzelf-zijn en het samen-zijn. 
Een fundamentele en eenzijdige benadruk
king van het individu-zijn kan leiden tot 
een individueel en groepsego"isme. In feite 
is dit individualisme met allerlei kwalijke 
gevolgen wijd en zijd aanwezig in onze 
menselijke samenleving. Men kan daarvan 
niet de volle schuldenlast op de schouders 
van liberale partijen schuiven, maar het 
moet toch als een bijzonder belangrijk 
tekort gezien worden in het overigens toch 
niet asociale beginselprogram van de 
VVD, dat de gehele maatschappijopbouw 
in beginsel vanuit en rond de individuele 
mens gezien wordt. Principieel wordt de 
mens in die gedachtengang aan zichzelf 
overgelaten, hoeveel hulpverlening en 
hulpverleners er ook klaar mogen staan. 
Niet weinige mensen komen er daardoor 
tussen de wielen. 

- Bij het CDA vinden we een andere be
nadering. De 'Uitgangspunten' zijn - an
ders dan in de 'Beginselverklaring' van de 
VVD - niet principieel opgebouwd op 
en rond de 'vrije mens', maar op het aan
vaarden van het bestaan van een mensen
gemeenschap, waarin men niet alleen met 
elkaar rekening moet houden, maar in 
onderlinge en veelzijdige verantwoorde
lijkheid met elkaar verbonden is. De men
sen zijn naar hun wezen geschapen om in 
een gemeenschap te Ieven en kunnen zon
der de beleving van die gemeenschap niet 
tot ontplooiing komen. Het gaat daarbij 
niet slechts om hulpverlening in geval 
individuele mensen het niet alleen aan 
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kunnen, maar om het mens-zijn zelf, zoals 
de mens geschapen is: bestemd en ge
maakt om ingebed te zijn in een gemeen
schap. 
Waar in artikel 4 van de 'Uitgangspunten' 
gezegd wordt dat het CDA moet 'opko
men voor de zwakken, vervolgden en 
ontheemden, het onrecht moet bestraffen, 
de gewetensvrijheid moet eerbiedigen en 
de persoonlijke levenssfeer moet bescher
men', is dit niet slechts een zaak van hulp
verlenende naastenliefde, maar een inzet 
om de menselijke waardigheid van de ge
hele mensengemeenschap in stand te hou
den of te herstellen. Ook ons eigen mens
zijn wordt aangetast wanneer miljoenen 
mensen hongeren, onderdrukt worden of 
verjaagd, in oorlogstoestanden moeten 
leven, door het geweld omkomen of ver
moord worden. Dat wij ons daardoor ook 
zelf aangetast voelen in ons eigen mens
zijn, komt voort uit de verbondenheid 
met aile mensen die in ons wezen veran
kerd ligt. Je gaat ook vragen stellen bij je 
eigen mens-zijn bij de wetenschap dat er 
zovele mensen zijn die mensonwaardig 
moeten Ieven. Het gaat daarbij niet om 
een persoonlijk eergevoel, maar om de 
waardigheid van het mens-zijn, van iedere 
mens en van de mensengemeenschap. Het 
is geen liefdadigheid wanneer wij 'iets 
doen' voor de mensen in nood, maar om 
het weten dat iedere mens voor God de
zelfde waarde heeft en dat wij hier op 
aarde voortdurend moeten werken aan een 
betere wereld en een 'nieuwe aarde', het 
'Koninkrijk Gods', zoals Christus dit 
noemt. Christus' woord: 'Dat zij allen een 
mogen zijn', is ook in deze algemene zin 
van toepassing. 
Het is daarom van grote betekenis dat het 
CDA de gemeenschap als eerste en voor
naamste uitgangspunt plaatst en in die 
verwezenlijking van de gemeenschap de 
waardigheid en de vrijheid van de mens 
een gelijkwaardige plaats geeft en dan ook 
zeer uitvoerig aanduidt zich te willen in
zetten voor volkeren, groepen en personen 
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die mensonwaardig moeten Ieven of be
handeld worden. Enerzijds kan de mens 
niet volwaardig Ieven zonder met alle 
vezels in die gemeenschap opgenomen te 
zijn en anderzijds kan de gemeenschap 
niet bestaan zonder vrije en verantwoor
delijke persoonlijkheden. Gemeenschap 
en persoon zijn correlatieve begrippen en 
realiteiten. Dit behoort tot de Scheppings
en Verlossingsorde. 
In de 'Uitgangspunten' van het CDA 
wordt ook duidelijk gesproken over een 
harmonieus opgebouwde gemeenschap, 
die uit geledingen bestaat, waarin de ver
antwoordelijkheid en evenzeer het nood
zakelijke overheidsgezag gespreid zijn. 
Het is een opbouw van de gemeenschap 
van onderop. Wat door de mens-nabije 
gemeenschappen gedaan kan worden - te 
beginnen met het gezin - moet daar ge
beuren en geleidelijk komen wij aldus tot 
noodzakelijke meer algemene regelingen 
tot aan het hoogste gezag toe. De lagere 
en hogere overheden hebben een belang
rijke taak in het instandhouden en vervol
maken van de mensengemeenschap. In 
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deze zin is de overheid de 'Dienaresse 
Gods'. 

579 

Er is dus wei een zeer duidelijk principieel 
en bijgevolg politiek verschil tussen de 
VVD en het CDA, maar evenmin als men 
de VVD ervan kan betichten de hoofd
oorzaak te zijn van de uitwassen van het 
individualisme, kan men verwachten dat 
het CDA een hemel op aarde zal brengen. 
Politieke partijen kunnen niet alles en ook 
politici zijn feilbaar. Maar het is wei ver
heugend, dat er een CDA is met de prin
cipiele aanpak zoals deze in de 'Uitgangs
punten' verwoord is. Het komt nu op de 
uitvoering aan, die in ons land altijd in 
coalities moet gebeuren. Onze politieke 
wereld is in hoofdzaak een driestromen
land. Het CDA heeft daarin onmisken
baar zijn eigen plaats, niet afgeleid van de 
andere stromingen. 
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door prof. mr. I. A. Diepenhorst 

Prof. mr. I. A. Diepenhorst is hoogleraar Algemene 
Staatsleer en Parlementaire Geschiedenis aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. 

Hoe aanvaardbaar is het liberalisme? 

Indien ik onder uiteindelijke afwijzing van het socialisme een in sommige opzichten 
over de verrichtingen van socialistische partijen en socialistische voormannen gun
stig oordelende beschouwing schreef, zou dit bij weinigen in christen-democratische 
kring op verzet stuiten. Zou ik de cirkel nog iets ruimer trekken om daarbinnen 
de - geleidelijk uitgedunde - aanhang der oude confessionele partijen te vatten, 
dan zouden sommigen wegens de mildheid van oordeel bezwaar aantekenen- het 
beeld van de revolutionaire Troelstra vervaagt niet -, de meesten echter juist be
denkingen koesteren tegen de onaanvaardbaarverklaring aan het slot. 

Men zal er mij alsdan vanuit de laatstge
noemde groep aan herinneren in het per
soonlijk vlak te hebben veronachtzaamd 
het optreden van de religieuze of christen
socialisten en in het zakelijk vlak te zijn 
voorbijgegleden aan de talrijke verdiensten 
van het socialisme zelf. Ongetwijfeld kreeg 
ik van verscheidenen zelfs het verwijt te 
horen dat ik eenzijdig op een marxistisch 
bestanddeel in het huidig socialisme buiten 
en binnen onze grenzen de nadruk had ge
legd en enkelen gingen stellig nog verder, 
mij verwijtend het profetisch en christelijk 
bestanddeel in dat marxisme te hebben 
verwaarloosd. 
Ondanks deze kritiek zou ik mijn betoog 
over het socialisme niet wijzigen. Het op
treden van uit religie en christendom Ieven
de socialisten moet niet het toetsen van 
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socialistisch denkwerk en socialistische 
praktijken afsnijden. Het is zaak van eer
lijkheid ook gunstige zijden te belichten en 
wat lof verdient te prijzen. Maar dit sluit 
keuren en schiften, voor ondeugdelijk ver
klaren en wegwerpen niet uit. Het wettigt 
evenmin met een opzijzetten van normale 
woorduitleg aan bepaalde leerstellige uit
spraken de kracht te ontnemen, om zekere 
verderflijke ontwikkelingen enkel uit bij
komende omstandigheden te verklaren en 
te vergoelijken. Dat de wijze waarop de 
socialisten storm liepen tegen de destijds 
bestaande, overigens ontstellende tekort
komingen vertonenende maatschappelijke 
en statelijke orde, dat het door Marx steeds 
gehuldigde athe"isme en materialisme van
uit christelijk standpunt onverteerbaar 
zijn, acht ik buiten kijf. Een en ander staat 
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overigens erkenning van verdiensten niet 
in de weg, want wie kan Marx' beschou
wing, ook al is onze maatschappij niet de 
kapitalistische, tegen welke hij zich richtte, 
over de zichzelf ontbindende economische 
orde naast zich neerleggen? 

Met het liberalisme is het precies zo ge
steld. Slechts wekt appreciatie van som
migen liberale verdiensten heden onder 
!eden van het Christen Democratisch 
Appel nog al sterk misprijzen op. Zonder 
nadere bewijsvoering anti-liberaal te zijn, 
valt blijkbaar goed en is 'bon ton'. Wan
neer iemand eens een keer liberale instem
ming voor zijn optreden verkrijgt, klinkt 
de aan bijbelspraak herinnerende verma
ning: 'wee u, als de liberalen u prijzen'. 
V oor in wezen hooghartige oordeelvel
lingen schrikt men niet terug; een betrek
kelijk vooraanstaand lid van de voorma
lige antirevolutionaire partij betuigde en
kele jaren geleden: 'Wat de liberalen be
treft, ik heb met deze mensen geen con
tact'. Een niet ongeliefde karakterisering 
met betrekking tot het liberalisme geboden 
vanuit dezelfde hoek is het 'hebben, halen, 
houden', dat liberale politiek zou kenmer
ken. De voorstelling is gewild dat het so
cialisme met de strijd voor de armen dicht 
in de buurt van het evangelie, sterker nog 
vlak bij de bergrede zich bevindt en dat 
daarentegen het liberalisme met de 'rijken' 
en hun dienen van de Mammon in verband 
moet worden gebracht. Veruit de voorkeur 
verdient het ondertussen evenals bij het 
socialisme zorgvuldig te toetsen, kritiek 
niet sparend maar evenmin verdiende 
waardering vermijdend. 
Er is een bepaald gegeven dat slechts tot 
schade van een goed inzicht wordt ver
waarloosd. Wij Ieven in een versimpelende 
tijd welke zich onderscheidt door een bre
de, maar weinig diepe belangstelling - ook 
politieke belangstelling- van de schare. 
Wie een principieel betoog ter overweging 
aanbiedt, moet verrekenen dat er met ge
ring begrip zal worden gereageerd. Grote 
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groepen mensen voelen van nature voor 
het socialisme want het maakt veel werk 
van de solidariteit en dit bevalt hen uitne
mend; het raakt als 'hand in hand kame
raden' gevoelige snaren. De verdere op
diening van socialistische partijleerstuk
ken laat hen koud. Wat malen zij om so
cialistische dogmatische opvattingen of in 
culinaire beeldspraak 'grondbereiding' en 
'afmaak' van specifieke socialistische 
schotels. Zij beamen de waarheid van het 
'jeder Konsequenz fiihrt zum Teufel' en 
komen aan verdere denkarbeid niet toe. 
Eveneens zijn andere- tegenwoordig ook 
weer grote - groepen intui:tief geporteerd 
voor het liberalisme, want hier kan men 
met de vrijheid opperbest uit de voeten en 
ook het slagwoord 'vrij en blij' roept veel 
wakker. Natuurlijk zal een stevig deel der 
liberale sympathisanten zich van het ove
rige dikwijls zeer wezenlijke gedachten
goed van de liberalen weinig aantrekken; 
dat kost teveel aan tijd en geestelijke in
spanning. 

Deze opstelling hangt samen met de hui
dige verschuiving in de politieke belang
steiling van zaken naar mensen. In het al
gemeen gaat onze kennis een meer beel
dend visueel karakter dragen. Na het ge
sproken, het gememoriseerde, het geschre
ven en gedrukte woord, heeft de radio de 
gesproken boodschap heel intens gemaakt, 
maar was het de televisie welke aile ge
beuren, dus ook het staatkundig beweeg 
werkelijk erg dichtbij bracht, tot in de 
huiskamer en vlak voor het oog. Niet 
enkel het socialistische partijprogramma, 
de socialistische leidslieden, niet aileen de 
liberale doctrinen, de liberale prominenten 
werden beoordeeld op uiterlijk, presenta
tie, gevatheid, al of niet parate kennis, 
het vermogen om vertrouwen te wekken, 
dan wel de hebbelijkheid irritatie te ver
oorzaken. Bevielen zij of verveelden zij op 
de duur? Drees en Luns trokken in jaren 
dat van de televisie nog niet het huidige 
drukke gebruik werd gemaakt kiezers aan 
die hun partijen zonder de door de beeld-
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buis gelegde band niet zouden hebben ge
steund; bij Van Agt tot op zekere hoogte, 
bij Wiegel, bovenal bij Nijpels was het tot 
dusver van hetzelfde laken een pak. De 
conclusie welke kan worden getrokken 
luidt dat de staatkundige beeldflitsen on
danks hun schielijkheid waarschijnlijk gra
ter invloed oefenen dan een redelijk door
werkt staatkundig artikel. 

Zulks mag niet het leveren van een kleine 
bijdrage over het liberalisme in de weg 
staan. Is het gewenst omdat zoeven bleek 
hoe belangrijk personen kunnen zijn, met 
een paar liberale figuren te beginnen ten
einde een aanloop te krijgen? Dan maakt 
het wel verschil wie men naar voren haalt: 
J. R. Thorbecke of S. van Houten, P. W. 
A Cort van der Linden, N. G. Pierson of 
P. J. Oud. Nog ingrijpender is het om de 
grenzen overschrijdend hetzij Gladstone 
- voor velen ten onzent het voorbeeld van 
de christen staatsman - hetzij Lloyd 
George als liberaal par excellence te Iaten 
optreden en terwijl er meer tegen dan voor 
pleit om zulks te doen, het wordt bijzon
der 'spannend' wanneer men hier Chur
chill, die zich nooit over zijn tijdelijk libe
raal zijn geschaamd heeft, ten tonele voert. 
AI beperk ik mij zo veel mogelijk tot Ne
derland, de aanwezigheid van markante 
liberalen elders noopt tot voorzichtigheid 
in het maken van algemene gevolgtrek
kingen. Liberalisme is in Amerika de aan
duiding van een vooruitstrevende instelling 
die partijleiders en hun aanhang zouden 
vertonen; kan voorts niet op een bepaalde 
marrier van de liberale Roosevelt worden 
gesproken? 
J ohan Rudolf - de enige liberaal in ons 
vaderland die enkel ook met zijn voor
naam kan worden aangeduid - geldt als 
tot dusver de grootste Nederlandse minis
ter-president. Wij danken aan hem vast
heid in onze constitutionele verhoudingen, 
bewuste medewerking van een toenemend 
aantal zelfbewuste burgers aan het mede 
door hem werkelijk openbaar gemaakte 
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staatkundig gebeuren, een geslaagde 
spreiding van bevoegdheden over onze 
publieke organen, het doortrekken van de 
vrijheid van godsdienst na aanvankelijke 
aarzeling, een grote aanzet tot de vrijheid 
van onderwijs, beslissingen ad hoc welke 
de algemene emancipatie der vrouw ten 
goede kwamen; niet aileen Aletta Jacobs 
heeft hij aan zich verplicht. Thorbecke 
wilde - een ideaal vol inhoud in de 19e 
eeuw- volkskracht doen ontwaken. Hij 
werd bij zijn optreden gedragen door een 
koel redenerend verstand, door aanvaar
ding van een niet neerslachtige mensbe
schouwing; hij wilde geloof en politiek, 
kerk en staat gescheiden houden. Geboren 
individualist trachtte hij zich een aristo
cratische - het werd in feite een soms wat 
eigenzinnige- levenshouding eigen te rna
ken. Zonder in leerstelligheid te vervallen, 
toonde hij er zich toch op bedacht de vaste 
lijnen en begrenzingen in acht te nemen 
en wees hij een opportunistische politiek 
af. Pogingen de klok stil te zetten en tegen 
de volksvertegenwoordiging in de macht 
voor koning en kabinet te behouden, keer
de hij samen met de liberale rechtsgeleerde 
J. Th. Buys onverbiddelijk. Maar hij ver
stond tegelijk de taal van het hart, was in 
zijn jonge jaren zeker voor romantiek ont
vankelijk, sloot een zeldzaam liefdeshuwe
lijk, was steeds voor kunstgenot ontvan
kelijk. Hij bezat, snel het kerkelijk mee
leven opgevend, zin voor de algemeen cul
turele betekenis van het christendom, be
waarde uit zijn lutheraanse jeugd een 
steeds meer verzwegen, maar reele bin
ding en erkende op het eind van zijn Ieven, 
nooit meer verklarend dan hij voor zijn 
rekening kon nemen, door zijn vragende 
wijze van uitdrukken dat hij niet met ver
zekerdheid voor de toekomst de te be
wandelen politieke weg vermocht aan te 
geven. Zij die enkel zijn zwakke zijden 
zien - ze waren er met name voor hen die 
aan anderen hoge maatstaven aanleggen 
zonder er zelf aan te beantwoorden - ver
geten hoe hij zijn centrale doelstellingen 
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steeds getrouw is gebleven en verwezen
lijkt heeft. 

De andere genoemde Nederlandse politici 
lenen zich gemakkelijker voor plaatsing 
binnen het kader dat voorstanders van een 
confessionele politick construeerden om 
aldus de verschillende liberalen te omvat
ten. Verloor Thorbecke nooit geheel wat 
hij van huis uit kerkelijk had meegekregen, 
voor Van Houten verdwenen de sporen 
van zijn doopsgezinde jeugd volledig. Hij 
aanvaardde tenslotte enkel natuur en na
tuurnoodwendigheid. Zijn aanvankelijk 
dieper dan Thorbecke kon goedkeuren de 
maatschappij omwoelende sociale denk
beelden - onze oudste kinderwetgeving 
(1874) is op zijn rekening te schrijven
maakte tenslotte plaats voor volstrekte 
staatsonthouding. Hij breidde op rijpere 
leeftijd het kiesrecht door verdubbeling 
van het aantal stemgerechtigden aanmer
kelijk uit (1896). Maar het einde is dan 
toch geweest een volstrekt reactionair op
treden, een zich terugtrekken in eigen beter 
bijna nihilistisch weten met meewarigheid 
voor hen die vanuit groter verzekerdheid 
spraken. 
Cort van der Linden is gedeeltelijk een 
voor beginselvaste beoordelaars ideale 
figuur. Hij erkent volmondig dat de libe
rale partij een tak is van de brede stroom 
van het rationalisme en dat naar liberale 
beschouwing de rede 'oppermachtig' 
heerst. Hij plaatst daar tegenover de con
servatieve zienswijze, dat de openbaring 
Gods als politieke kenbron het hoogste 
goed betekent. Hij stelt de zaken antithe
tisch. Maar hij geeft toe dat het begrip 
voor de door liberalen zo hoog geschatte 
menselijkheid zich samen met het christen
dom zelf baan brak. Hij staat in de reali
teit en is enerzijds koel zakelijk door hem 
te Iaten triumferen die de beste blijkt 
- vanuit een bepaalde gezichtshoek is dit 
aanvaardbaar -, door niet de vrede maar 
de waarachtige wedstrijd voor wenselijk 
te verklaren - het vormt een afstandelijk 
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oordeel-, om aan de andere kant, een be
hendige wending makend, aan de behoef
ten van het Ieven tegemoet te komen; 
waarschijnlijk zou hij de uitdrukking 'no
den van het Ieven' als te ethisch hebben 
afgekeurd. Politieke liberalen zijn -- even
als in de staatkunde zich werende confes
sionelen - besliste practici en zij hebben 
er een broertje dood aan zich een buil te 
vallen: zij zijn wat hun dogma's betreft 
Ienig en dienen dit ook wei te zijn om poli
tick telkens met hun vooruitstrevende en 
hun behoudende geestverwanten in het 
reine te komen. Kappeyne van de Coppello 
had in 1874 op verrassende wijze voor de 
staat maatschappelijke bindingen erkend. 
Buys, die hem deswege prees en slechts 
stilstand vreesde, was verder gegaan en 
Cort van der Linden bewandelde geen an
dere weg. V aste grenzen heeft volgens her;1 
de staatszorg niet, zij is afhankelijk van de 
omstandigheden. De privaat-eigendom is 
'geen volmaakt middel om tot een be
hoorlijke genotsverdeling te geraken'. Hij 
is bereid, ofschoon tegen wil en dank, aan 
vrouwen- zij moeten dan wel 'ontrouw' 
zijn geworden aan hun 'instincten' -, het 
kiesrecht toe te kennen. Zelf in een niet 
al te zeer met materiele narigheid gecon
fronteerde omgeving levend, kan hij de 
armenzorg, de liefdadigheid tot tegenstrij
dig aan zijn staatsidee - die van de voor 
alles rechtsaantasting werende staat- ver
klaren. Hij kan ook mediterend als het 
ware, het liberalisme een geestesgesteld
heid noemen - het is gedeeltelijk ook 
juist -, maar zijn uiteindelijk beperkte 
maatstaf: liberaal is wat de individuele 
vrijheid bevordert, moet hij soms toch wijd 
uitrekken. Hem siert overigens dat hij als 
het nodig is, niet aarzelt. Met een open 
oog daarvoor dat de socialisten weinig 
ruimte aan de menselijke vrijheid gunnen, 
acht hij het niet bezwaarlijk om aan kapi
talisten hun voorrechten te ontnemen. 

Het is gebruikelijk liberalen hun gebrek 
aan sociale bewogenheid na te houden. 
Wat Nederland betreft moeten verbete-
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ringen in de maatschappelijke positie van 
hen die het moeilijk of zelfs zwaar hadden, 
geschreven worden op het conto der libe
ralen. De Haagse Societeit 'De Witte' heeft 
zelfs overwogen om Pierson te deballote
ren, die als minister volgens de in de resi
dentie woonachtige gegoede klasse te ver 
was gegaan met zijn wetgevende arbeid. 
Meer dan eens bewindsman werd het 
mede zijn naam dragende kabinet van 
1897-1901 dat der 'sociale rechtvaardig
reid' genoemd en zijn dank zij hem de 
woningwet en de ongevallenwet tot stand 
gekomen. Wetenschappelijk had hij zich 
faam verworven door, ofschoon op het 
gebied der staathuishoudkunde autodi
dact, oorspronkelijk werk te leveren; hij 
ontwikkelde, klassieke en historische 
school verenigd, een eigen liberale econo
mie. 
En dan Oud. Hij bezit iets kameleontisch. 
Als jurist kon hij niet, hoe helder ook 
redenerend in de schaduw van Thorbecke 
of ook van Buys staan. Hem die zich niet 
in de economie specialiseerde, met Pierson 
te vergelijken zou onbillijk zijn. Eveneens 
lijkt het onrechtvaardig om in navolging 
van het liberale 'enfant terrible' uit het 
derde kwart der 20ste eeuw H. van Riel 
hem als 'de ideale projectie van de intel
lectuele middenstand' aan te duiden of 
hem te kenschetsen als 'superieure HBS
directeur'. Hij was uiterst bevattelijk, bezat 
een fenomenaal geheugen, verried soms 
innerlijke onstandvastigheid, wenste tot 
iedere prijs religie en staatkunde uiteen te 
houden - hij dreigde uit dien hoofde na 
Marchands mededeling rooms-katholiek 
te zijn geworden met een verlaten van het 
kabinet-Colijn in 1934. Soms niet de 
draagwijdte van godsdienstig-staatkundige 
problematiek beseffend, zich ook bij tijden 
in de omvattendheid van zuiver gods
dienstige overwegingen te weinig verdie
pend, gedurende enige tijd in de ban der 
naoorlogse vernieuwing - Oud is even lid 
van de Partij van de Arbeid geweest -
heeft hij toch wel in aansluiting op zijn 
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verleden a1s vrijzinnig-democraat een be
trekkelijk vaste koers gevaren. Energiek, 
veelzijdig, ontzaglijk snel werkend, een 
fractieleiderschap met het burgemeester
schap van Rotterdam combinerend, groei
de hij uit tot een uitnemend kenner van 
onze parlementaire geschiedenis, gaf hij 
ons constitutionele recht nauwkeurig weer, 
trad hij onafgebroken in voor de liberale 
vrijheid en gelijkheid, zich daarbij ver hou
dend van iedere religieuze fundering, zij 
het dat hij de betekenis van de godsdienst 
wei enigermate heeft aangevoeld. 

Dat Thorbecke nimmer een liberale partij 
heeft gekend is niet zo vreemd; hij had er 
evenmin als aan een georganiseerde fractie 
grote behoefte aan. Berst in 1885 vormde 
zich de Liberale Unie, die al spoedig de 
Radicale Bond (1892) naast zich vond. 
Omstreeks 1894 waren er ook nog de niet 
georganiseerde oud-liberalen die als vrij
liberalen in 1906 een vaste gedaante ver
kregen. Sedert 1901 verenigde de Vrijzin
nig Democratische Bond de radicalen, en 
dus was de pluriformiteit zeer beslist aan
wezig, want ook de wat vernieuwde Libe
rale Unie bestond voort. Berst in 1921 zou 
de Vrijheidsbond de Liberale Unie, de vrij
liberalen en de tijdens de eerste wereld
oorlog gestichte Economische Bond - een 
aan Treub te danken splinterpartij - bun
delen. Na de tweede wereldoorlog sloten 
de niet met de doorbraak sympathiserende 
liberalen zich onder Stikker tot de Partij 
van de Vrijheid aaneen en van 1948 is de 
Partij voor Vrijheid en Democratie toen 
Oud met zijn aanhang na de korte 'esca
pade' in socialistische richting de weg 
terug vond. Zij is sindsdien, al boterde het 
tussen Oud en Stikker niet, de liberale 
moederpartij gebleven. Een beeld van de 
liberale kracht kan geven dat in 1871 in 
een Kamer van 80 er 48 zetels door libera
Ien werden bezet. De Iaatste liberalen
meerderheid is die uit 1897, toen men 52 
van de 100 zetels verwierf. In 1918 telde 
de Tweede Kamer 11 liberalen: het wer-
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den er in 1937- een dieptepunt- maar 5. 
Na de reconstitutie van 1948 konden in 
dat jaar 8 liberalen worden afgevaardigd; 
in 1959 is de liberale partij voor vrijheid 
en democratie de derde in grootte na ka
tholieken en socialisten. Bij de verkie
zingen van 1982 overschrijdt zij voor het 
eerst ruim een percentage van 20 % en is 
weer een macht van betekenis. 

Dus is het politiek georganiseerd liberalis
me niet uit onze staatkundige geschiedenis 
weg te denken en lijkt een beoordeling 
gemakkelijk. Maar de schijn bedriegt ook 
dit maal. Reeds dadelijk valt op hoe in de 
vorige eeuw bij een sterke tegenstelling 
tussen rechter- en linkerzijde, de liberalen 
evenals de socialisten tot links worden ge
rekend. Zij dienden zich trouwens ook zo 
aan. Daarin is verandering gekomen; men 
beschouwt de liberalen vandaag wei als 
rechts; men houdt hen voor verdedigers 
van een traditionele orde, van gevestigde 
belangen. Terwijl meer dan eens in Den 
Haag het ontslag van Thorbecke uit zijn 
hoogleraarschap is overwogen in conser
vatieve regeringskring, lijkt iets dergelijks 
heden ondenkbaar. Niet Ianger !open de 
op hervormingen in ons staatsbestel aan
dringende liberalen tegen het bestaande 
storm. Zij zijn wei afkerig gebleven van 
een beroep op de Openbaring in de poli
tiek, hoewel ieder in zijn persoonlijke over
tuiging wordt vrijgelaten. Aan een nadere 
uitwerking van de liberale leer bestond 
voorshands weinig behoefte. 
Toch heeft het liberalisme gedurende de 
vorige en zeker ook voor het grootste ge
deelte van deze eeuw vol gezeten van 
vooronderstellingen. Wij hebben in Neder
land meer invloeden uit den vreemde on
dergaan dan dat wij zelf baanbrekend op
traden; onze omwenteling volgde op die 
van Frankrijk. Wij waren - zo ook de 
Engelsen - een weinig onderdrukt volk. 
De staatkundig liberale gedachtenschat: 
inperking van vorstelijk gezag, vertegen
woordiging, kiesrechtuitbreiding gaven 
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vooral moeite in verband met de geboden 
algemenere argumentatie, die soms de 
meest wezenlijke overtuiging der betrok
kenen raakte. Het betrekkelijk en in som
mige gevallen volstrekte politieke gelijk 
van Spaanse liberalen - op het Iberisch 
schiereiland treft men in 1814 de naam 
liberalen voor het eerst aan- van de tegen 
een overheersing van hof en landadel op
tornende Engelse whigs of een van de voor 
hun intellectuele en tevens politieke zelf
standigheid strijdende Duitse liberalen, is 
moeilijk te betwisten. Maar dat politieke 
streven is gewekt door opvattingen over de 
rechten die mens en burger bezitten, houdt 
verband met ideeen omtrent gezag en vrij
heid, is in de leer gegaan bij Locke, Hume, 
Voltaire, Rousseau en Kant. Onder libera
lisme lwren thuis zij die zelfstandig in de 
natie gistende krachten als !eiders vorm 
wensen te schenken, hoort thuis het parle
mentarisme met zijn naar voren dringende 
partijen, vindt ook onderdak de zich or
ganiserende volkswil, welke zich als souve
rein opwerpt. Biologische onderzoekingen, 
de resultaten van een sociologic gelijk 
door Comte voorgedragen, die aile levens
verbanden door de omvattende maat
schappij deed opslorpen, weten liberalen 
zonder moeite te assimileren. Ret libera
lisme staat, nogmaals in Engeland, in 
nauwe betrekking tot de door Bentham be
invloede James Mill en John Stuart Mill, 
tot de economen Adam Smith, Malthus 
en Ricardo, tot Engelse vrijhandelaren 
als Cobden en Bright - het protectionis
me is voor de eerste een andere vorm van 
oorlog - en ruimer tot de voornamelijk 
industriele Manchester Group tot de hor
tende Franse democratic zo verschillend 
in Constant, Guizot, de Tocqueville, de 
Lamennais vertegenwoordigd. De natuur
lijke orde der dingen, de homo economi
cus, het zichzelf door het prijsmechanisme 
regelende generale economische bestel, 
de aanwezigheid van de 'invisible hand', 
de van onderop bewerkte, van hoven af 
bespeurbare harmonie, het de staat voor-
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gehouden parool: 'laissez faire, laissez 
aller', de persoonlijke verdediging van het 
voor ieder door zichzelf best erkende 
eigenbelang, de ijzeren loonwet en de wet 
van de algemene bodemopbrengst, gevaren 
van voedselnood veroorzaakt door bevol
kingsexplosie, dat alles is voor het denken 
der klassieke liberalen karakteristiek. Het 
liberalisme is voortgesproten uit vooruit
gangsgeloof, vertrouwen in de zich steeds 
voller zelfontplooiende menselijk natuur 
of - nog weer anders - vertrouwen op het 
gestadig 'Fortschreiten' dat gezien wordt 
- aldus Welcker- als het thema der we
reldgeschiedenis. Liberalen kunnen zich 
vinden in de niet opgewekte beschouwin
gen van Darwin, die de mens slechts als 
tijdelijk overwinnaar in de onafgebroken 
strijd om het bestaan ziet. Botsing met 
aanwezige machtsposities, verzet tegen 
geestelijke dwang, een stellen van de voor 
de overheid algehele gelijkwaardigheid van 
uiteenlopende geestelijke overtuiging, het 
terugdringen van de kerk en met name van 
Rome- in 1870 legt de kerkelijke staat 
het in Italie af, in 1872 schrapt men in 
Nederland het gezantschap bij de paus -
verwereldlijking van het Ieven, het een 
ligt in het liberalisme nog meer voor het 
grijpen dan het ander. Het grootste geluk 
van het grootste aantal werd een aantrek
kelijk doel. Vaak bestond er ten diepste 
heel geringe zekerheid over oorsprong en 
bestemming van het Ieven, mochten dan 
Rousseau en Bentham ieder in eigen land 
een burgelijke religie hebben gepredikt 
en Frankrijk kort met het van staatswege 
bevorderde geloof van de godin der Rede 
hebben kennis gemaakt. Hen die dieper 
boorden, bevredigde Kants leer van God, 
vrijheid en onsterfelijkheid, die hij of
schoon ze door hem niet logisch verdedig
baar werd geacht, met zeldzame overtui
ging handhaafde. Anderen gingen verder 
en meenden dat zin voor romantiek en libe
ralisme verenigbaar waren. Soms was het 
opportunisme troef, werd er gezworen bij 
'le juste milieu', maar er werd ook aange-

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 12/82 

586 

troffen de erkenning dat een uit zelfzucht 
en despotie geboren democratie slechts ge
weerd kon worden vanuit verdiept vrij
heidsidealisme. Ondertussen sloeg de 
meest vaste band tussen hen die de verwe
zenlijking van het liberalisme in geheel 
uiteenlopende richting zochten, het vrij
heid gunnen aan elke overtuiging. Dat het 
modernisme - fraai gekarakteriseerd als 
het christelijk ongeloof van een secte -
soms in agnosticisme en athei'sme omsloeg, 
wekt minder verwondering dat dat menig 
liberaal verviel tot opvallende onverdraag
zaamheid. In het algemeen leek bijna ver
geten de uitspraak van de grote Ameri
kaanse liberaal 'avant date' Jefferson, dat 
men hen die afweken ongemoeid moest 
Iaten als 'monumenten' der veiligheid met 
welke een dwalende mening kon worden 
geduld, maar de rede vrij was om deze 
mening te bestrijden. 
Liberalisme is dus meer dan een politiek, 
meer dan een wijze van regeren; het is 
ook een manier van den ken, een niet enkel 
staatkundig, maar tevens economisch en 
maatschappelijk in het Ieven zich opstel
len, een trant van oordelen en kiezen, bij 
velen met zware nadruk op de redelijke 
bewijsvoering, bij verscheidenen met een 
ruime speling voor met elkaar soms in 
strijd zijnde motieven: het hechten aan de 
vrijheid en het vertrouwen bepaalde wet
matigheden te kunnen vinden. Zo be
schouwd is het geen wonder dat het fel 
- en terecht fel - in deze veelvormigheid 
over de gehele breedte is bestreden of 
althans op bepaalde terreinen werd aan
gevallen. Er is, het zij herhaald, liberale 
verscheidenheid en ontwikkeling geweest. 
John Stuart Mill maakte zich los van het 
koude, door zijn vader aangehangen ratio
nalisme en van diens uiterst beperkte 
staatsopvatting. Hij erkende het recht van 
de arbeiders zich te organiseren, was niet 
afkerig ervan het erfrecht te wijzigen, 
aanvaardde de socialisatie van de grond. 
Te onzent stonden slechts enkelen de alge
hele staatsonthouding - de non-interven-
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tie - voor en in Engeland is de afstand 
dieT. H. Green, de Oxford-liberaal, van 
het socialisme der Fabians scheidde niet 
groot. V oor de tweede wereldoorlog waren 
er liberalen in ons land van overtuigd dat 
liberale en kapitalistische produktiewijze 
verschilden. Maar daarom had men van 
christelijke zijde nog wei gelijk met zich 
tegen de liberale tweedeling te keren; 
staat, maatschappij, economic, weten
schap, sociale kijk op het Ieven hadden 
meer met het geloof van doen, leidden tot 
andere resultaten dan de liberalen bereid 
waren te aanvaarden. In hun kritiek op 
'ancien regime', op weinig beperkte vor
stelijke macht, op de geringe invloed van 
het volk, de burgers voorop, hadden zij 
gelijk, soms zelfs - om Thorbecke aan te 
halen - 'te vroeg gelijk'. Dat zij aan zich 
weinig vernieuwende staatsrechtelijke op
vattingen, aan bevroren kerkelijke opvat
tingen tegenstand boden, dat zij voor de 
eigen geaardheid van het maatschappelijk 
Ieven het opnamen, was hun goed recht. 

Maar daarom deugde nog niet - al werd 
het geschil misschien uit gemakzucht door 
tegenstandcrs wei eens vertheologiseerd -
hun zich geheel losmaken van een christe
lijke mensbeschouwing. Zij voerden hun 
humanisme, hun opvatting van het natuur
lijke los van de Schepper, hetzij geheel 
boos, hetzij aanvaardbaar goed geacht, te 
ver door. De mens, tot maatstaf van zich
zelf gedacht, kon niet een werkeiijk bevre
digende normatieve rechts- en staatsop
vatting bieden. Bewijs hiervoor wordt ge
vonden in het Engelse liberale imperialis
me, alsook in het ontbreken van rugge
graat bij Duitse liberalen, die aan de Ho
henzollern of aan Hitler weinig weerstand 
boden. De twijfei ten opzichte van absolu
te waarheid, de berusting in een niet we
ten, een radicale loochening van wat zich 
door vernuft en techniek met geen moge
lijkheid liet regelen, een blinde wetmatig
heid zonder hogere Wetgever, lokten ge
weldige tegenstand uit. De liberalen be
grepen niet dat zij de kerk onder het ver-
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enigingsrecht vattend, haar miskenden. AI 
was hun inzicht juist dat de staat verkeerd 
deed met te privilegieren, zij neigden tot 
een ten achterstellen van hetgeen uit reli
gieuze overtuiging voortsproot. Hun veei
vuldig aangetroffen scepticisme, deed het 
kerkelijk leergezag te scherper stelling 
nemen tegen de in de 19e eeuw nog moei
lijk aanvaardbare, voor sommigen onge
hoorde gedachte dat een niet over het ge
weten heersende overheid ook aan elke 
godsdienstige overtuiging zich in open bare 
eredienst uitend algehele vrijheid had te 
gunnen. In dezeifde 19e eeuw waren zeker 
niet de Engelse liberalen - met Ricardo 
als uitzondering - de bij uitstek sociaal 
bewogenen; de conservatieve Disraeli - hij 
bezat de blik van de kunstenaar - had 
meer begrip voor de sociale ellende, om 
van de later schrijvende Friedrich Engels 
maar te zwijgen. In het algemeen is er 
onmogelijk van een echte liberale sociale 
leer te spreken, zij het dat verwijten van 
grote ongevoeligheid niet ten opzichte van 
alle liberalen opgaan. Ret liberalisme kan 
moeilijk gelden, goede aanzetten ten spijt, 
als de bestendige pleitbezorger van de 
arbeidende klasse, zoals het dat wei van 
de zich aan druk ontworstelende burgerij, 
van de industrie en van het zakenleven is 
geweest. Bovendien zij bedacht dat, ter
wille van de evenwichtigheid, niet tegen
woordig in genen dele meer van liberale 
zijde onderschreven van een onwaarschijn
lijke verzekerdheid getuigende uitlatingen 
zijn vermeld over het wezen van mens en 
natuur, over de zekerheid der wetenschap. 
Met onbegrip samenhangende of uit radi
cale godloochening voortkomende aan
vallen op christendom en kerk werden 
evenzeer geiaten voor wat zij geweest zijn; 
hiertoe was te meer reden omdat af en 
toe de tragiek - het lotgeval van de op
recht religieuze, vrijheid en sociale gerech
tigheid voorstaande de Lamennais - groot 
was. 

Evenwei het tot hiertoe opgemerkte be-
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treft het verleden. Het is twijfelachtig of 
katholieken vandaag met betogen van 
Schaepman en Aengenent of Arriens in 
aansluiting op de totale veroordeling in 
encyclieken vooral uit de vorige eeuw, of 
protestanten met bestrijding gelijk door 
Groen van Prinsterer, Kuyper of Talma 
geleverd welke haar kracht zocht in recht
streeks aan de Schrift ontleende verwijten 
zullen komen aanzetten. Er is immers 
sprake van een neo-liberalisme en al zou 
dit zich niet van het oude liberalisme heb
ben losgemaakt, men behoort toch eigen
tijdse, door de betrokkenen als nieuw aan
gediende inzichten althans op eigentijdse 
wijze te beoordelen. Welnu, eigenbelang, 
machtsstreven van de bezittenden, onge
remde behoeftebevrediging liggen aan de 
huidige liberale leer en praktijk niet Ianger 
ten grondslag. Wie kennis neemt van wat 
Eucken, Ropke, Dahrendorf, Galbraith 
bepleiten of wat het politieke liberalisme 
voorstond in Nederland en daarbuiten- de 
liberale internationale is van 1947-, wordt 
getroffen door veel wat nieuw aandoet. 
Men zal tevergeefs zoeken naar een fors 
wegdrukken van de staat, al blijft er tegen
over het socialisme een voortdurend en 
heftig veroordelen van 'verstatelijking'. 
Een collectivistisch, een door de staat 
totaal beheerste maatschappij is voor het 
neo-liberalisme de grote nachtmerrie. Een 
scheiding van staat en maatschappij in de 
vroegere oud-liberale strakheid wordt on
houdbaar geacht. Tevergeefs zal iemand 
ook zoeken naar klakkeloze aanvaarding 
van monopolies, integendeel, grote instel
lingen mogen ten koste van de kleine pro
f,iteren. Oogmerk is uiteraard de verbete
ring van de samenleving, maar deze wordt 
niet bereikt door voortdurende uitbreiding 
van produktie; het kortzichtig verheffen 
van economische vooruitgang is er niet 
Ianger bij. De enkele mens wordt van meet 
af ook in zijn sociale bepaaldheid onder
kend. Uit dien hoofde wordt tegen be
langenorganisaties geen bijzonder bezwaar 
gekoesterd en stellig bevindt zich de on-
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dernemer niet Ianger in het middelpunt 
van de beschouwing. Dat de arbeid ver
aangenaamd, de vrije tijd verruimd wordt, 
stuit niet op afkeuring, integendeel. Ver
werping vindt de splitsing tussen verant
woordelijkheid en aansprakelijkheid bij 
de moderne naamloze vennootschap. Hier 
zij toegevoegd dat het neo-liberalisme zo
als de zuivere economen dit voorstaan toch 
zweert bij de vrije concurrentie en de open 
markteconomie. Soms treft aangenaam 
het ethisch besef. Galbraith, de tot Ame
rikaan genaturaliseerde Canadees, heeft 
onder moeilijke omstandigheden tegen 
heerszucht gewaarschuwd, onbeperkte 
bombardementen betreurd, de door hem 
als waaghalzerij betitelde Cuba-politiek 
van John Kennedy gekritiseerd, de Viet
namoorlog afgekeurd. Als gevraagd zou 
worden wat neo-liberalen voor ogen heb
ben, dan moet het antwoord luiden: een 
sociaal gestempeld liberalisme dat eerder 
welzijn dan welvaart in het vaandel voert, 
een door vrijheid gekarakteriseerde en 
daarom zo veel mogelijk allen in hun ver
scheidenheid tot hun recht komen latende, 
een plurale samenleving die door een de
mocratische gezagsoefening haar humane 
karakter handhaaft. 
Dit beeld wordt door manifesten van de 
liberale internationale bevestigd in 1947, 
1967 en 1976, alsook voor Nederland door 
de Beginselverklaring 1981 van de Partij 
voor Vrijheid en Democratic. De laatste 
stelt zich open voor een ieder die de over
tuiging heeft, dat vrijheid, verantwoorde
lijkheid, verdraagzaamheid, sociale recht
vaardigheid en de gelijkwaardigheid van 
alle mensen de fundamenten behoren te 
zijn van elke samenleving (artikel 1). Na
derhand volgt dat elk mens een unieke per
soonlijkheid is, met anderen ten behoeve 
van de samenleving werkzaam client te 
zijn. Hem komt toe een zo groot moge
lijke vrijheid zonder discriminatie. Bij 
het genieten van deze vrijheid client hij de 
rechten van anderen te respecteren, waar
toe nodig is een democratisch bestel, als-
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mede een maatschappij waarin uit over
wegingen van sociale rechtvaardigheid be
reidheid bestaat offers te brengen ten be
hoeve van hen die deze vrijheid nog niet 
deelachtig zijn. Praktisch mondt deze 
zienswijze uit in gelijke rechten op onder
wijs, waarbij grote betekenis wordt ge
hecht aan de instandhouding en verdere 
ontwikkeling van inrichtingen van open
baar onderwijs en daarmee gelijk te stel
len neutraal bijzonder onderwijs. Zorg
vuldig wordt de plaats van de arbeid -de
ze moet menswaardig en zinvol wezen -
bepaald en in het algemeen vindt men de 
eis tot verzekering van een menswaardig 
bestaan ook aan werkelozen en pensioen
gerechtigden gesteld. Ter afronding main
teneert de Beginselverklaring onze con
stitutionele monarchic onder Oranje en 
verkrijgen rechtsstaat en ware democratic 
nog een verdere uitwerking. 

Liever dan nog over het liberale Verkie
kingsprogram '81 en het Urgentieprogram 
1982 uit te weiden, besluit ik met een 
beoordeling van de nieuwe liberale op
vattingen in het algemeen. lk oordeel 
gunstig inzover helder en beknopt stelling 
is gekozen. Ik oordeel ook gunstig omdat 
bepaald niet van koudbloedigheid, niet 
van langs de werkelijkheid heen glippend 
vrijblijvend denken en daaruit voort
vloeiend handelen blijkt. Ik zeg niet dat 
het zojuist meegedeelde een laatste woord 
spreekt, de verheldering schenkt die men 
op cruciale punten telkens weer behoeft. 
Wei is het bewijs van de liberale zelfkri
tiek, van liberale zelfvernieuwing geleverd. 
Tegelijk heft deze waardering ernstige, ja 
onoverwinlijke bezwaren die ik koester, 
niet op. Ik laat rusten of de breuk met de 
klassieke liberalen nu wei zo groot is. 
Het doctrinarisme verminderde niet. Waar 
zijn op dit ogenblik de vrije concurrentie 
en de open markteconomie aanwezig? Als 
collectivisme bestempclt men vaak onmis
bare overheidsbemoeienis. Wat zijn de 
hoofd bedoelingen inmiddels? Zo puntig 
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mogelijk geformuleerd - het zal op deze 
manier verwoord bij de liberalen waar
schijnlijk niet enkel op de grootste tegen
kanting, maar oak op totaal onbegrip 
stuiten, dit neo-liberalisme dat ten op
zichte van de klassieke liberale opvat
tingen een besliste vooruitgang betekent, 
acht ik te zakelijk, te zeer verwereldlijkt. 
Ik geef toe dat bij het pogen om princi
piele staatkundige systemen te ontwerpen 
en daarbij een praktische politick te Iaten 
aansluiten, er bij hen die een christelijke 
politieke leer en praktijk voorstonden van 
ongelukkige verwijzing naar de Open ba
ring en van misplaatst beroep op de ge
schiedenis van christendom en kerk sprake 
is geweest. Soberheid betaamt in het hei
lige ook als het gaat om fundamentele 
beginselkeuze en dit werd vaak vergeten. 
Hetzij bij het staatkundig ontwikkelen 
van een eigen stelsel, hetzij bij het oefenen 
van kritiek op anderen heeft men in con
fessionele kring voorheen en nu dikwijls 
ernstig gefaald. Dwaasheid is het om op 
het gehele terrein der staatkunde, bij elke 
politieke organisatie, ten aanzien van aile 
maatschappelijke problemen op diepste 
overtuiging en op meest normatieve in
zichten van Ievens- en wereldbeschouwing 
terug te grijpen. Mensen zullen mensen, 
burgers oak burgers zo lang mogelijk moe
ten vasthouden, want zij bevinden zich op 
hetzelfde vlak, staan in dezelfde verhou
dingen. Met gezond verstand, met zin voor 
realiteit, met enig besef van het verleden 
en met enige kijk op de toekomst moet 
men het in de politieke theorie en meer 
nog in de politick werkelijkheid van alle
dag gemeenschappelijk een eind kunnen 
brengen. Zijn daarom echter de waarde
ring van de mens, erkenning van vrijheid 
en verantwoordelijkheid, betrachting van 
sociale rechtvaardigheid in een goed door
dachte uitwerking voor het nationale en 
internationale Ieven genoegzaam? Het zal 
deze of gene teleurstellen maar het ant
woord moet inderdaad ontkennend luiden. 
Ook het nieuwe liberalisme blijkt door 
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zijn voorstanders niet voldoende te zijn 
onderbouwd. De grondslag der liberale 
politiek wordt, gelet op art. 1 der Begin
selverklaring van de Partij voor Vrijheid 
en Democratic krachtens een cirkelredene
ring verkregen en ligt in de beginselen 
die uit de overtuiging voortvloeien om trent 
wat de fundamenten behoren te wezen 
van elke samenleving. Dit is voor de grote 
beslissingen omtrent het wezen van recht 
en staat, dit is voor het vinden van juiste 
oplossingen voor de hedendaagse zeer 
hachelijke politieke geschillen te schamel. 
Enkeling zowel als gemeenschap, hun vrij
heid handhavende onderdanen en krach
tens hun bevoegdheid bevelende overhe
den moeten gebonden worden aan een on
aantastbare norm. Wat rechtvaardigt ver
zet van de burgers, wat autoriseert dwang 
van de gezagsdragers? Werkloosheidsbe
strijding, milieuzuiverheid, voor het nage
slacht gevoelde financiele verantwoorde
lijkheid, die weerhoudt van roekeloos han
delen voor het ogenblik, behoren in breder 
raam te worden gevat. Ret probleem der 
atoombewapening, twistpunten omtrent de 
mate waarin de staat zich met geestelijk 
en maatschappelijk welzijn van het volk 
mag bemoeien, eerbiediging van kerk en 
gezin vragen een andere benadering dan 
die der liberalen. Terzake van een gevoe
lige materie als het onderwijs spreken zij 
zich onder eerbiediging van wat con
stitutioneel vast ligt uit voor de niet chris
telijke, de niet confessioneel gebonden 
school; het ideaal van hoven geloofsver
deeldheid elkaar vinden blijft Iokken en 
noopt er toe de specifiek religieuze over
tuigingen uit staat en politiek te bannen. 
Liberalen Iaten zich bij hun aanpak van 
huwelijk, concubinaat, homofiele verhou
dingen, abortus, euthanasic of meer alge-
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meen bij hun kijk op de verhouding tussen 
recht en zedelijkheid, bij hun uitbouw 
van de democratic, bij hun beoordelen van 
een economische orde, bij hun werken 
voor de toekomst steevast bepalen door 
een zeker optimisme, gevoed uit verschil
lende bron. Christendom en humanisme 
beschouwen zij ten diepste als gelijkwaar
dig. Terwijl enerzijds begrijpelijk is dat 
de vlotte liberale zakelijkheid en deskun
digheid op veler vlotte bijval kan rekenen, 
wijzen anderzijds voor wie scherper ziet, 
de feiten uit dat toch zekere steriliteit in 
het liberalisme onmiskenbaar is, dat goede 
liberalen zelf klagen over te weinig bewo
genheid en dat de veelheid, de pluraliteit 
der opvattingen die zij huldigen, de op
lossingen die zij aandragen uiteindelijk 
geen voldoende belijndheid vertonen. Zijn 
zij opgewassen niet individueel maar als 
voorstanders van een opmerkelijk politiek 
stelsel tegen de absolute staat, tegen de 
tot demonie wordende rechtsorde. V oor
lopig weet men zich behoorlijk te hand
haven. Hoe lang zal dit duren? Opvallend 
genoeg ligt de kracht van het liberalisme 
mede in het onvermogen van hen die 
christelijke staatkunde bepleiten om in 
eensgezindheid hun beginselen met de fei
ten, de noden en de mogelijkheden van 
het publieke Ieven op een overtuigende 
wijze te verbinden. Uitwendige liberale 
bloei in ons land kan een teken zijn van 
christen-democratische dorheid. Dit ver
plicht tot grote bescheidenheid ook wan
neer men een afwijzend oordeel uitspreekt 
over soms imponerende beschouwingen 
en respect afdwingende daden. 
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Prof. dr. C. J. Rijnvos is hoogleraar algemene econo
mie en openbare financien aan de juridische faculteit 
van de Erasmus Universiteit. 

Liberalisme en sociaal-economische 
verhoudingen 

De klassiek-liberale roep naar vrijheid als individuele ongebondenheid vond vooral 
aan de vooravond van de Franse revolutie vee! weerklank in de westerse wereld. 
Zij verwierf dan ook een grote invloed en betekenis. De klassiek-liberale vrijheids
idee werd de basis van een sociale ideologie - het centrale waardencomplex ter 
inrichting van de maatschappij - met analytische trekken, in die zin dat zij preten
deerde vrij concreet te kunnen aangeven hoe de samenleving bij voorkeur geordend 
dient te zijn. 

Vrijheid als individuele ongebondenheid 
- zo vie! links en rechts te beluisteren -
biedt de mogelijkheid voor de creatie van 
een zo goed mogelijke samenleving. Want 
de maatschappij zal dan optimale kansen 
bieden voor individuele ontplooiing en 
daar gaat het toch eigenlijk om. Deze idee 
schoot wortel als historisch begrijpelijke 
reactie op politieke en sociale onvrijheid. 
Daarmee verwierf het liberalisme histo
rische betekenis bij de verwerkelijking van 
de politieke democratie. Het oefende ook 
een beslissende invloed uit op de sociaal
economische gang van zaken, waarover 
echter niet onverdeeld positief kan wor
den geoordeeld. Hoewel reeds dikwijls 
naar voren is gebracht dat de liberale ge
dachtengang niet perse tot een principiele 
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voorkeur voor een bepaald type maat
schappij leidt, ging met name de econo
mische wetenschap- voorzover die wor
telde in klassiek-liberale opvattingen
toch wei voor een goed deel in die rich
ting. Een liberale markteconomie, zo 
luidde immers de opvatting van de fysio
craten, de klassieken en de neoklassieken, 
biedt de beste garantie voor een evenwich
tig verlopend economisch proces, in die 
zin dat de economische subjecten - met 
name de producenten en de consumen
ten- vanaf een bepaald moment geen ver
anderingen meer zullen aanbrengen in hun 
beslissingen. Bijgevolg verloopt na het 
evenwichtsbereik het economisch proces 
langs gebaande wegen, zoals het trein
verkeer volgens het spoorboekje. Het gaat 
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er om of zo'n evenwichtssituatie inder
daad zal worden bereikt en of zij na reali
sering aanvaardbaar is. De neoklassieken, 
waartoe wij de aandacht nu even beper
ken, beantwoordden beide vragen positief. 

Liberale markteconomie als ideaal 
De neoklassieken - toonaangevend bij bet 
economisch denken vanaf ± 1870 tot in 
de dertiger jaren- concentreerden de aan
dacht op de prijs-, de loon- en de intrest
vorming. Hun uitgangspunt was dat elk 
binnen bet produktieproces voortgebraci1t 
goed, normaliter een bepaald nut heeft. 
Bijgevolg wordt er in bet ruilverkeer ook 
steeds een zekere prijs voor betaald. Be
houdens uitzonderingen, die de regel be
vestigen, kan elk produkt voor een zeker 
geldbedrag van de hand worden gedaan. 
Of bet nu aardappelen, schoenen, bad
pakken dan wel meubelen betreft, de goe
deren zijn verkoopbaar. Daarom zal er 
nooit een algemene structurele overpro
duktie ontstaan. Als de maatschappij zo 
is ingericht, dat bet prijsmechanisme doel
matig kan functioneren, komen de goede
ren op een juiste wijze voor de consumen
ten ter beschikking. Per saldo gaat bet 
dus om een soepel functionerende afzet
markt. Als bet in beginsel inderdaad mo
gelijk is om elk produkt tegen een bepaal
de prijs te verkopen, kan elke produktie
factor een positieve beloning ontvangen 
en we] conform de bijdrage aan de voort
brenging. Het een en ander betekent dat 
de arbeid steeds rendabel kan worden in
geschakeld, mits er maatschappelijk ruim
te is voor een doelmatig werkend loonme
chanisme, oftewel voor een soepel wer
kende arbeidsmarkt. Dan zal er tevens een 
tendens zijn naar 'full employment'. Voor 
de produktiefactor kapitaal, omschreven 
als geldmiddelen die niet consumptief 
worden aangewend en in bet bijzonder 
dienen ter financiering van de omweg
produktie, geldt in beginsel - zo gaat de 
neoklassieke gedachtengang voort- het
zelfde. De opbrengsten van de omwegpro-
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duktie maken het mogclijk het kapitaal 
door intrestbetaling te belonen. De onder
nemers zullen, gelet op de relatief goede 
voortbrcngingsperspectieven, bereid zijn 
een rente over het kapitaal dut zij ter aan · 
koop van produktiemidelen nodig heb
ben, te vergoeden. 
En de spaarder is bereid, afhankelijk van 
het renteniveau, het benodigde bedrag ter 
beschikking te stellen. Deze gedachten
gang impliceert dat besparingen steeds 
zullen worden aangewend ter financierin::; 
van investeringen. Bijgevo1g zullen, bij het 
bestaan van een doelmatig werkend in
trestmechanismc, beide aan elkaar gelijk 
zijn. Zo concluderen de neoklassieken tot 
een inherente beweging naar economisch 
evenwicht binnen een liberate markteco
nomie met een soepel werkende afzet-, 
arbeids- en kapitaalmarkt. Dit evenwicht 
is gekenmerkt door een gelijkheid van be
sparingen en investeringen en bevat een 
ten dens naar 'full employment'. Als wij 
maar zorgen voor een liberale markteco
nomie- zo wordt de neoklassieke gedach
tengang afgerond- is economisch even
wicht realiseerbaar en lijkt het geenszins 
nodig om daarin verandering te brengen. 
Immers, aan alle wensen van de economi
sche subjecten wordt zo goed mogelijk 
voldaan. Zo werd de liberale marktecono
mie gepresentccrd als het enig goede 
sociaal-economische hestel. 

Maatschappijkritiek 
Het voorgaande heeft tot strekking dat 
binnen de economische wctenschappen 
bet klassieke liberalisme werd gepresen
teerd in de vorm van een analytische ideo
logic. Het is nu gewenst om - sprekende 
over de sociale ideologic als het centrale 
waardencomplex ter inrichting van de 
maatschappij- een onderscheid te maken. 
Daarbij gaat het om de analytische, versus 
de kritische ideologic. ln beide gevallen 
is er sprake van maatschappijkritiek; die 
wordt echter beoefend op geheel verschil
lende wijzen. In het kader van de analyti-
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sche ideologic vindt de kritiek plaats van
uit de overtuiging- althans in beginsel
dat er een ideale-maatschappelijke-orde
in-gedachten is, los van plaats en tijd. De 
ideologic, waarmee deze samenleving 
wordt aangeduid, bcvat dan - dat is al
thans de intentie- woorden met eeuwige 
waarheid omtrent de gewenste maatschap
pelijke orde, waaruit volgt dat deze - im
muum voor kritiek - in monoloogvorm 
worden uitgesproken. 
De kritische ideologic is anders van aard. 
Zij is een historisch gebonden en bijgevolg 
van plaats en tijd afhankelijke beoordeling 
van de vigerende maatschappij. De ideo
logic waarmee in deze situatie de meest 
gewenste samenleving wordt aangeduid, 
is vervat in woorden, gesproken binnen 
een concreet sociaal-economisch bestel en 
in dialoogvorm. Bij wijze van vuistregel 
kan het onderscheid tussen de analytische 
en de kritische ideologic dan ook worden 
aangeduid als het verschil tussen de mono
loog en de dialoog. Het is opmerkelijk 
dat de analytische ideologic slechts gedu
rende ecn korte periode kan bestaan. Op 
langere termijn is elke ideologic kritisch 
van aard, vermits ccn enigszins afgeronde 
omschrijving van de meeste gewenste 
maatschappij 'voor eens en voor altijd' 
steeds weer op onoverkomelijke moeilijk
heden stuit. 

Elke concrete, uitgebalanceerde paging in 
die richting schijnt te moeten uitmonden 
in een sociale utopie. Want van tijd tot tijd 
is er een onweerstaanbare behoefte aan 
een inhoudelijke herformulering van de 
maatschappijkritische standpuntbepaling. 
Daarom is op de keper beschouwd op wat 
langere termijn elke ideologic kritisch 
van aard. Dat is zelfs voor de hand lig
gend. Want zoals de socialc ontevreden
heid van vandaag een reactie is op de 
maatschappij, die ontstond op basis van 
de ideologic, welke gistercn domineerde, 
zal de samenleving die wij nu creeren, te 
zijner tijd door de tockomstige generatie 
worden gewikt en gewogen. 
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Dit reflectieve karakter van de maatschap
pijkritiek als verschijnsel geldt, ter ver
duidelijking, heel sterk voor de tegenvoe
ter van het liberalisme bij uitstek. Het 
marxisme is vooral aanvankelijk duidelijk 
in de vorm van een analytische ideologic 
gestoken, waar het met de verwerping van 
het liberaal-kapitalistische stelsel de histo
risch gedetermineerde komst van de com
munistische heilstaat voorspelt. Het analy
tische karakter van de maatschappijkri
tiek is op langere termijn echter maar 
moeilijk te handhaven. Want een stap in 
de richting van de ideaal geachte maat
schappij verandert de kapitalistische wer
kelijkheid en daarmee de blik naar de 
heilstaat. De gang van zaken in Oost
Europa, waar het roodgerande Utopia 
telkens weer met de gezichtseinder op
schuift en tegelijkertijd verbleekt als ideaal 
- men bevindt zich immers meer dan zes
tig jaar na de Sovjetrussische revolutie 
neg steeds in de socialistische tussenfase -
is hiervoor illustratief. De lotgevallen van 
het liberalisme zijn soortgelijk. 

Liberalisme en kritiek 
Inderdaad heeft per saldo slechts de kri
tische ideologic realiteitswaarde; dat leert 
ook de geschiedenis van het liberalisme. 
Als een rode draad loopt door deze ge
schiedenis het streven om persoonlijke vrij
heid, als een onaantastbaar beginsel, te 
verwerkelijken, maar tegelijk - voorzover 
vereist en mogelijk- de inhoud van deze 
vrijheidsidee aan te passen aan verande
rende omstandigheden en opvattingen. Zo 
is het liberalisme van oudsher gekenmerkt 
door kritiek en verdediging. In de loop 
van de tijd namen de bedenkingen tweeer
lei vorm aan. Op de eerste plaats was er 
een praktische kritiek, waarbij de liberale 
ideologic inhoudelijk niet aan de orde 
kwam, maar - ondanks haar vermeende 
superioriteit - leidde de verwerkelijking 
van de liberale ideologic toch niet tot een 
samenleving die in aile opzichten de toets 
van de kritiek kon doorstaan. De pure 
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markteconomie stond weliswaar als zoda
nig niet ter discussie, maar bracht vooral 
in de negentiende eeuw de arbeidende 
groep wei op een bedenkelijke wijze in de 
verdrukking. Daar moest iets aan gedaan 
worden, hetgeen op bescheiden schaal ge
beurde, bijvoorbeeld door goedwillende 
werkgevers en een zekere medewerking 
aan de ontwikkeling van de sociale wet
geving en van het arbeidsrecht. Deze prak
tisch gerichte kritiek blijft hier verder 
buiten beschouwing. 
Ten tweede is er sprake van een princi
piele kritiek, waarbij de inhoud van het 
liberalisme als sociale ideologie - met 
name de persoonlijke vrijheid als ideaal 
in de zin van individuele ongebonden
heid - ter discussie werd gesteld. De kri
tiek kan van buitenaf komen - dan is zij 
extern van aard - oftewel van binnenuit 
en heeft dan een interne strekking. Onge
twijfeld is de scherpste externe kritiek uit
gebracht door het antagonistische marxis
me - vrijheid is geen individuele onge
bondenheid, maar ontplooiing in de arbeid 
bij gemeenschapsbezit van de produktie
middelen -, waaraan hier echter kan wor
den voorbijgegaan. Dat geldt niet voor de 
socialistische bedenkingen, die - voorzo
ver zij hier althans de aandacht trekken -
bestaan uit twee, nauw samenhangende, 
onderdelen. 
Het eerste onderdeel is in principe in
stemmend, in die zin dat het een goede 
zaak werd geacht te streven naar politieke 
democratie in de vorm van een algemeen 
actief en passief kiesrecht. In beginsel 
trokken liberalisme en socialisme op dit 
punt een lijn. Het tweede onderdeel is 
van geheel andere aard. Het bevat een 
scherpe stellingname tegen de liberale so
ciaal-economische opvattingen. Dat is 
historisch begrijpelijk. 
Het socialisme ontstond destijds uit een 
tergende ontevredenheid over de positie 
van de arbeidende groep, die binnen het 
liberaal-kapitalistische bestel ernstig werd 
bedreigd door armoede en onzekerheid. 
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De nood van velen was destijds immers zo 
groot- denkende aan de 'zwakke leden', 
de 'minne gestalten' en de 'doffe ogen', 
waarover Henriette Roland Holst 
schreef- dat een scherpe reactie niet kon 
uitblijven. 
Deze kwam van het socialisme, dat aileen 
reeds daarom blijvend een positieve waar
dering verdient. Tot dusver, zo luidde de 
socialistische kritiek, ontbreekt werkelijke 
democratie op het sociaal-economische 
vlak en dat is de liberale misser. Een cor
rectie op drie punten werd nodig geacht. 
Ten eerste- zo luidt de socialistische ge
dachtengang - is een wijziging van de 
eigendomsorde nodig, in die zin dat pro
duktiemiddelen op grate schaal zouden 
worden gesocialiseerd. Op de tweede 
plaats moest de staat, als onderdeel van de 
sociaal-economische democratisering, zor
gen voor een planmatige ordening van het 
economische proces. Ten derde werd een 
verzorging van de werknemers, als kin
deren van de kapitalistische rekening, no
dig geacht. Met een bepaalde vanzelfspre
kendheid werd daartoe een vrij groot be
roep op de overheid gedaan. 
Socialisten en liberalen geraakten met hun 
visie op het sociaal-economische bestel 
in een scherpe tegenstelling. Vrijheid in de 
zin van individuele ongebondenheid, zo
dat primair een ieder voor zichzelf moet 
zorgen, leidde tot een sterke verdediging 
van het individuele eigendomsrecht en de 
vrije contractsvorming. Volgens deze op
vatting kan een ieder zijn bezit aanwenden 
zoals hij wil, mits daarbij de belangen van 
anderen niet worden geschaad. 
Voorzover in het economisch verkeer 
contacten met anderen nodig zijn, komen 
die naar liberale opvatting tot stand op 
basis van eigenbelang en individuele over
wegingen. In deze visie is het contract 
een losse afspraak, waarmee de indivi
duele vrije wilsuiting gestalte krijgt. De 
samenleving is dan een verzameling van 
individuen, met daarboven een allesom
vattend staatsgezag. De taak van dit gezag 
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is slechts het Ieven van de individuen 
naast elkaar mogelijk te maken. Daarmee 
wordt een 'nachtwakerstaat' gecreeerd, 
met een strikt individueel eigendomsrecht 
en een verbintenissenrecht, dat een ge
trouwe nakoming garandeert van dagene, 
waartoe het individu zich verbindt. Deze 
opvatting werd werkelijkheid in de negen
tiende eeuw. Tussen het staatsgezag en het 
individu mocht er niets aan maatschappe
Iijke organen bestaan. Gedurende een vrij 
lange tijd was dat in Nederland- getuige 
onder andere het coalitieverbod, dat pas 
in 1872 werd opgeheven- het geval. Dat 
was conform de wet van Chapelier, die 
'aile soorten verenigingen of corporaties 
van burgers van een stand of een beroep' 
verbood. 

Misser 
Door de analytische strekking van het 
klassieke liberalisme was interne kritiek 
op het uitgangspunt- vrijheid als indivi
duele ongebondenheid - slechts beperkt 
mogelijk. Weliswaar wees Goeman Bor
gesius op de noodzaak de vrijheidsbele
ving te baseren op 'plichtsgevoel en liefde 
voor de gemeenschap'. Zander die grand
slag zou een klein aantal personen- 'baat
zuchtigen' - de vrijheid van velen even 
sterk kunnen beperken als een totalitaire 
staat. Hieruit vloeide voort dat de grenzen 
van de staatstaak voor het liberalisme 
nooit a priori precies zijn gegeven. Niette
min bleef de idee van de 'nachtwaker
staat' nog duidelijk tot in de dertiger jaren 
bestaan. Typerend hiervoor is een rapport 
van de Hoge Raad van Arbeid (27 mei 
1933) over een wettelijk vast te stellen 
werkweek van 40 uur ter bestrijding van 
de werkloosheid. De Raad schonk daarbij 
vee! aandacht aan het principiele liberale 
bezwaar 'of een dergelijke inbreuk op de 
persoonlijke vrijheid van de arbeider nog 
wei geoorloofd is'. De overheid zou zich 
met zo'n maatregel te intensief met het 
sociaal-economisch Ieven bezig houden. 
Zo kan concluderend worden vastgesteld 
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dat de interne kritiek zwak was, terwijl 
naar de externe bedenkingen vrijwel niet 
werd geluisterd. 
Dat gold ook voor de christelijke sociale 
leer, met een sterke voorkeur voor een 
corporatief ingerichte samenleving, met 
beroeps- en bedrijfschappen voor werkge
vers en werknemers. Het liberalisme er
kende het belang hiervan niet, het bleef 
bij zijn visie op de maatschappij als een 
samenleven naast elkaar van individuele 
burgers en dat was de grate misser. Want 
hierdoor werd het liberalisme gekenmerkt 
door een tekort aan sociaal-economische 
realiteitszin. De opvatting met betrekking 
tot het contract als een losse afspraak be
vat reeds een indicatie in die richting. In 
feite hebben contracten meestal een ver
der gelegen betekenis dan het individuele 
belang van partijen. Een bestelling in een 
restaurant betekent niet aileen dat de 
client een kop koffie ontvangt en de ober 
een bepaald geldbedrag; zij leidt ook tot 
mogelijkheden voor de koffieplantage en 
-handel. Het contract is geen losse af
spraak, maar een sociale situatie. Dat 
werd van liberale zijde niet erkend. 
De ontoereikende kijk op maatschappe
lijke verschijnselen werd met name in de 
dertiger jaren een probleem. De klassiek
liberaal getinte neoklassieke theorie kwam 
in scherpe tegenstelling met de economi
sche realiteit. Terwij deze theorie conclu
deerde tot evenwicht binnen de liberale 
markteconomie met een inherente tendens 
naar 'full employment' leed de westerse 
maatschappij onder een ongekende crisis. 
Door een tekort aan maatschappelijk 
realiteitsbesef kon het liberalisme geen 
betrouwbaar perspectief bieden ter op
lossing van de sociaal-economische pro
blemen. De zin voor de werkelijkheid 
schoot met name tekort in de kijk op het 
geldwezen, de taken van de overheid met 
betrekking tot de werkgelegenheid en de 
medezeggenschap van de werknemers. 
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Drie aangelegenheden 
De liberale kijk op het geld, de taken van 
de overheid en de werknemers-medezeg
genschap hangt samen met de individua
listische maatschappijopvattingen. Het 
economische evenwichtsbereik volgens de 
neoklassieke theorie is afhankelijk van de 
prijs- en inkomensverhoudingen. Het geld 
speelt daarbij geen beslissende rol. Het is 
slechts een gemakkelijk ruilbaar goed of 
een aanspraak daarop, dat bijdraagt tot 
een efficienter verloop van de handel. Ter 
fundering van deze gedachtengang ont
wierp Menger een deductief rationalis
tische geldleer, die veel aanhang verwierf. 
Door de ontwikkeling van het ruilverkeer 
- aldus Menger - werd het almaar moei
lijker om direct goederen tegen goederen 
te ruilen, omdat men daarvoor steeds de 
juiste man op de juiste plaats en op het 
tijdstip moet vinden. Dit leidde ertoe dat 
enkelen - de handigsten - niet Ianger 
direct het uiteindelijk gewenste goed zoch
ten. Zij waren tijdelijk tevreden met een 
goed dat gemakkelijker ruilbaar was dan 
hetgeen werd prijsgegeven. AI ruilend 
kwam men dan toch in het bezit van het 
uiteindelijk gewenste goed. 

Deze gang van zaken had tot resultaat 
dat bepaalde goederen - vooral edele me
talen - een algemene ruilkwaliteit kregen 
en zodoende geld werden. Zo ontwikkelde 
zich het geldgebruik binnen een geheel 
vrij individueel ruilverkeer en past binnen 
de neoklassieke liberale maatschappij 
principieel de metallieke, vooral de gou
den standaard. Het glinsterend edele me
taal heeft op basis van een strikt indivi
duele waardering - zo luidt de liberale ge
dachtengang - autonoom een naar ver
houding constante, hoge waarde voor een
ieder. Het monetaire beleid is er dan op 
gericht het metallieke geldstelsel in stand 
te houden, hetgeen geschiedt door het 
handhaven van een wettelijk voorgeschre
ven dekkingspercentage met betrekking 
tot de uitgegeven bankbiljetten. 
Het een en ander heeft echter slechts kans 
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van slagen als de goudprijs en het dek
kingspercentage een aanvaardbaar prijs
niveau mogelijk maken en er een vrij grote 
mate van prijsflexibiliteit bestaat. Bij de 
terugkeer naar de gouden standaard in het 
midden van de jaren twintig op basis van 
de goudprijs van 1914 was in feite aan deze 
voorwaarden niet voldaan. De restauratie 
van het vroegere monetaire bestel 'in 
Churchillian grandeur' was dan ook geen 
goede zaak. Zij legde een te grote druk 
op het prijsniveau, terwijl de vereiste prijs
en inkomensflexibiliteit niet meer bestond. 
In de jaren dertig werd - niet dank zij, 
maar ondanks het liberalisme, want dit 
had geen alternatief -de gouden standaard 
als zodanig niet Ianger aanvaard. 

Voor wat betreft de taak van de overheid 
met betrekking tot de werkgelegenheid 
hadden de klassieken een nogal rigoureu
ze opvatting. Adam Smith e.a. gaven de 
liberale markteconomie een absolute 
prioriteit in die zin dat - zoals Goedhart 
zegt- 'door de werking van het markt
automatisme een optimaal niveau van be
hoeftenbevrediging bij volledige inschake
ling van alle beschikbare krachten wordt 
verzekerd'. De overheid werd beschouwd 
als een consumptiehuishouding - een 
onproduktieve kostganger van de markt
economie - die slechts produktiemiddelen 
aan de voortbrenging onttrekt. Dat moet 
zo weinig mogelijk gebeuren: 'De beste 
begroting is de kleinste begroting'. In deze 
gedachtengang moet de overheid zorgen 
voor evenwicht bij haar inkomsten en uit
gaven; een financieringstekort is in prin
cipe onjuist. Belastingen dienen zoveel 
mogelijk ten laste van de consumptie te 
worden geheven, besparingen resp. inves
teringen moeten worden ontzien. Deze ge
dachtengang is later door de neoklassie
ken geamendeerd. Daarbij bleef echter 
de absolute prioriteit van de marktecono
mie volledig intact. Een onbelemmerd 
functioneren van de private sector - we 
zagen het reeds - zou de beste garantie 
zijn voor het bereiken van 'full employ-
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ment'. De overheid werd daarbij geen 
essentiele taak toebedacht. Deze gedach
tengang werd in de dertiger jaren volko
men onhoudbaar. Niet dank zij, maar an
dermaal ondanks het liberalisme, -want 
dit had gcen alternatief- kwam een her
orientatie op de taak van de overheid met 
betrekking tot de werkgelegenheid tot 
stand. 
Het privebezit van de produktiemiddelen 
en de contractvrijheid zonder maatschap
pelijke overlegorganen - deze aangelegen
heden zijn dus kenmerkend voor een 
liberaal bestel - leidde ertoe dat de werk
nemer in het kader van de arbeidsover
eenkomst in ondergeschiktheid ten op
zichte van de ondernemer I eigenaar zijn 
werk deed. In feite nam de kapitaalver
schaffer met een grote mate van zelfstan
digheid de beslissingen omtrent de voort
brenging. Dit is het kapitalistische systeem 
van ondernemingsgewijze produktie. De 
werknemers verkeren dan goeddeels in 
een onmondige positie, waarop met de 
groeiende maatschappelijke bewustwor
ding van de arbeidende groep, steeds ster
ker kritiek werd uitgeoefend. 

Reeds in de dertiger jaren werden met 
- onder andere - de Bedrijfsradenwet 
stappen ondernomen in de richting van de 
werknemerszeggenschap. Het een en an
der past echter niet goed in de liberale 
visie op het sociaal-economisch bestel. 
Vrijwel direct na de Tweede Wereldoor
log werd een begin gemaakt met de ver
werkelijking van de p.b.o.-gedachte. In 
protestants-christelijke huize werd deze 
verdedigd met een beroep op de 'souverei
niteit in eigen kring'; de katholieken ba
seerden zich daarbij op het subsidiariteits
beginsel en de socialisten op de functio
nele decentralisatie. De liberalen hadden, 
begrijpelijk en verklaarbaar, geen verge
lijkbaar uitgangspunt. Voor hen bleef de 
onderneming primair een exploitatie van 
een particulier vermogen. 'Het gezag in 
bedrijfs- en arbeidsverhoudingen berust 
in eerste en laatste instantie bij degene, die 
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het initiatief tot de samenwerkingsverhou
ding heeft genomen. Dat is de onderne
mer .. .', betoogde Van Esveld nog in 
1961 en voegde daaraan tee dat bijgevolg 
'geen medezeggenschap van ondergeschik
ten past, tenzij qua functie'. Niettemin 
heeft deze medezeggenschap - andermaal 
niet dank zij, maar goeddeels ondanks het 
liberalisme, een grote vlucht genomen. 

Inflexibel 
Het is opvallend dat in de liberale visie op 
mens en gemeenschap met nadruk het 
individu tegenover het maatschappelijk 
verband -i.e. de staat- wordt geplaatst. 
Deze gedragslijn noopte ertoe allerlei 
sociaal-economische verschijnselen, zoals 
het geldwezen, de zorg voor de werkgele
genbeid en de ondernemingsgewijze pro
duktie een individualistische grondslag te 
geven en voorts deze als geheel zelfstan
dige verscbijnselen -die moeten functio
neren volgens immanente rationele wet
matigheden - te bescbouwen. Het is wei 
begrijpelijk dat deze benaderingswijze 
gedurende enige tijd werd gevolgd. Dat 
was bijvoorbeeld tot op een bepaalde 
hoogte ook met de katholieke sociale leer 
bet geval. Bij het concrete antwerp van 
deze leer in de eerste helft van deze eeuw 
ging de aandacbt in bet bijzonder uit naar 
de maatschappelijke orientatie van de per
soon en de juiste inrichting van de sa
menleving. Voor wat die orientatie betreft 
kwam met nadruk naar voren dat de per
soon weliswaar individueel is; hij heeft 
tevens ecbter een sociale natuur. Bij het 
streven naar goede maatscbappelijke ver
houdingen ging het in de praktijk om de 
zorg voor voldoende brood, behoorlijke 
kleding en een redelijke buisvesting. Bij
gevolg werd overwegend aandacht be
steed aan de stoffe!ijke vormgeving van 
rechtvaardigheid en naastenliefde, alsme
de - gelet op vernieuwde produktiever
houdingen- de voordelen van een ratio
nele arbeidsverdeling. Voorts vermeed de 
katbolieke leer een voorkeur voor een na-
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drukkelijk individualistisch, alsmede 
voor een duidelijk collectivistisch inge
richte samenleving; een corporatieve sa
menleving gold als het ideaal. De sociale 
natuur van de mens en het meest gewenste 
sociaal-economische bestel werden met 
dit alles vooral beschreven vanuit het ge
zichtspunt der stoffelijke behoeftenvoor
ziening. Dat geschiedde geheel conform 
het traditionele theologische denkpatroon 
in strikt rationele, monoloogachtige be
woordingen; hierdoor kreeg de katholieke 
sociale leer analytische trekken. Daarbij 
werden - in beginsel conform de liberale 
gedachtengang - het persoonlijke en het 
sociale als alternatieven beschouwd, ter
wijl maatschappelijke verschijnselen heel 
zelfstandig volgens immanente rationele 
wet matigheden dienden te functioneren. 
Tot diep in de jaren vijftig werd de zwakte 
van dit sociaal-kritische denken door het 
analytische karakter ervan nog niet on
derkend. 

Vele katholieken leefden gelukkig met de 
traditionele opvattingen, zonder grote 
pressie om de monoloog te doorbreken. 
Dat gold echter niet voor een vernieuwen
de richting binnen de katholieke maat
schappijleer. Volgens het solidarisme, met 
het persoonlijke en het sociale als alter
natieven, zal datgene wat ik voor anderen 
doe, mij individueel verarmen. Yanuit 
personalistisch gezichtspunt, als vernieu
wende richting, wordt daarmee een te 
schraal beeld geschetst van mens en maat
schappij. Het individuele en het sociale 
zijn volgens deze repliek - waarbij dan 
liever wordt gesproken over het persoon
lijke en het sociale- geen alternatieven; 
want hoe persoonlijk ik ben, hoe socialer 
ik word. Uiteraard kan zo'n sociaal-wijs
gerige opvatting niet tot ontplooiing ko
men op basis van strak logische en mono
loogachtige beschouwingen conform de 
analytische ideologie. Want de betekenis 
van de woorden gaat nu - tegelijk en zon
der tegenstrijdigheid - twee kanten uit. 
Het personalisme is dan ook nadrukkelijk 
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gekenmerkt door een gebruik van woor
den met een analoge betekenis. Daarmee 
verloor, voorzover het personalisme werd 
aanvaard, de katholieke sociale leer voor 
een goed deel haar analytische strekking 
en werd kritisch ideologisch van aard. 
Het personalisme, met vee] waardering 
voor menselijke ontplooiing in vrijheid, 
welke op onderscheiden wijze gestalte kan 
krijgen, beklemtoont de waarde, die is ge
legen in bet scheppen van een persoon
lijke leefwereld. Daarbij zijn maatschap
pelijke verschijnselen- zoals bet geldwe
zen, de zorg voor de werkgelegenheid en 
de ondernemingsgewijze produktie - niet 
Ianger geheel zelfstandige aangelegenhe
den, die fuctioneren volgens immanente 
strak logische wetmatigheden. Dergelijke 
instituties worden op ons initiatief ge
creeerd en zijn daarvan afhankelijk. Zij 
functioneren volgens wetmatigheden, die 
wij erin leggen en waarvoor wij verant
woordelijk zijn. De maatschappijkritische 
switch van analytisch naar kritisch is in 
beginsel een goede zaak. Op langere ter
mijn heeft immers slechts de kritische 
ideologie realiteitswaarde. Het liberalisme 
slaagde er niet in om deze switch echt te 
maken en bleef bijgevolg bet geld, de 
werkgelegenheidszorg en de onderneming 
beschouwen als - ten opzichte van ons -
zeer zelfstandige verschijnselen, die val
gens immanente strikt rationele wetmatig
heden moeten functioneren. 

Tekorten 
Volgens de analytische ideologie is bet 
geld een tegenover ons zelfstandige groot
heid, die functioneren moet volgens strikt 
logische immanente wetmatigheden, verge
lijkbaar - zoals Frenkel in een diepgaande 
monetair-filosofische studie terecht op
merkt - met 'the birth of the baby which 
the parents announced by saying: 'A baby 
arrived' as if no one at all had been res
ponsible for the event'. In het kader van 
de rationele monoloog over de gewenste 
sociaal-economische orde zal bet econo-
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misch subject zijn geldbezit aanwenden op 
een bepaalde vermeend rationele wijze. 
AI het menselijke, dat afwijkt van het 
voorondersteld berekende is uit bet geld
begrip weggeebd. Deze gedachte is binnen 
het liberalisme nader uitgewerkt, hetgeen 
uitmondde in een principiele voorkeur 
voor de gouden standaard. In het Iicht van 
de monetaire evolutie van de jongste de
cennia in de richting van een zuiver 
fiduciair geldstelsel is deze uitwerking 
enigszins op de achtergrond geraakt. Het 
een en ander heeft echter niet geleid tot 
een werkelijk constructieve vernieuwing in 
liberale kring - bet monetarisme steunt 
in beginsel op bovenomschreven geldbe
grip -, vermits de switch van de analyti
sche naar de kritische ideologie achter
wege bleef. In het kader van de kritische 
ideologie en conform de sociaal-economi
sche realiteit is de geldeenheid een ge
integreerd onderdeel van onze leefwereld. 
Dat is - als tegenhanger van Mengers 
deducatief -rationalistische geldleer - de 
kern van Simmels 'Philosophie des Gel
des'. Door ruil, aldus Simmel, worden 
goederen beter geschikt voor de behoef
tenbevrediging dan voorheen. Daarom 
heeft de ruil een zelfstandige economische 
waarde. Het oorspronkelijke karakter van 
deze waarde - zij is geen eigenschap van 
het object 'an sich', maar is afhankelijk 
van menselijke waardering - blijft daarbij 
geheel intact. Echter, vanwege de verzelf
standiging kan de waarde, die met de ruil 
wordt gecreeerd, niet uitsluitend als een 
individuele aangelegenheid worden aan
gemerkt. Door het ruilverkeer ontstaat 
een geheel van waardeverhoudingen in 
maatschappelijk verband, hetgeen tot op 
zekere hoogte een zelfstandig bestaan gaat 
leiden. Het geld vormt, zonder dat daarbij 
de stoffelijke vormgeving ervan een essen
tiele rol speelt, de uitdrukking van deze 
waardeverhoudingen en is daarmee een 
gelntegreerd onderdeel van onze leefwe
reld. De geldeenheid fungeert als reken
eenheid, als ruil- en spaarmiddel - sterk 
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verschillend van de liberale opvattingen -
geheel op basis van maatschappelijk ver
trouwen, oftewel op de verwachting van 
een ieder binnen onze samenleving dat zij 
morgen de drie functies praktisch even 
goed zal uitoefenen als vandaag. En wij 
hebben de verantwoordelijkheid om -
vooral met het budgettaire en monetaire 
beleid - dat vertrouwen als basis van het 
geldwezen zo goed mogelijk te handhaven. 
Zoals het liberalisme tekort schiet in de 
visie op de aard van de geldeenheid, on
derschat het de betekenis van de overheid 
met betrekking tot de zorg voor de werk
gelegenheid. De neoklassieke gedachten
gang - met een groot optimisme voor wat 
betreft de werking van bet prijs-, loon- en 
intrestmechanisme - leidde tot de con
clusie dat een onbelemmerd functioneren 
van de markteconomie, zonder enigerlei 
invloed van overheidswege, de beste ga
rantie zou zijn voor bet bereiken van 'full 
employment'. 

Andermaal zien wij bier een v66ronder
stelde scheiding en wel van de gemeen
schap als naast elkaar levende individuen 
en de overheid, die op een bepaalde wijze 
dienstbaar moet zijn. Zo heeft de overheid 
een plaats tegenover de gemeenschap, 
vergelijkbaar met een televisietoestel, dat 
uitsluitend beeld en geluid overbrengt, 
maar niet participeert in het groepsleven 
binnen de huiskamer. De overheid heeft 
een vergelijkbare concrete taak, maar niet 
als het gaat om de zorg voor de werkge
legenheid. 
Weliswaard is het reeds lang bekend dat 
de micro-fundering van het macro-even
wicht op neoklassieke wijze een broze 
zaak is. Uiteraard zijn, gelet op de gang 
van zaken in de praktijk, de liberalen dat 
in de loop van de tijd ook gaan inzien. 
Het was immers moeilijk voorbij te gaan 
aan de keynesiaanse kritiek op de gedach
tengang dat de markteconomie steeds een 
inherente tendens naar evenwicht met 
volledige werkgelegenheid bevat. 
Het is met name zo,- aldus de keynes-
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iaanse analyse- dat, waar een gemeen
schap van mensen in feite iets geheel an
ders is dan een optelsom van vooronder
steld strikt rationeel handelende indivi
duen, de vraag onvoldoende kan zijn te
genover het aanbod, hetgeen bij volledige 
werkgelegenheid ontstaat. De crisis van 
de dertiger jaren leert dat velerlei factoren 
tot zo'n situatie kunnen leiden. Dan is een 
afzetstimulerend begrotingsbeleid van 
overheidswege nodig, waarbij bepaalde 
tekorten in beginsel aanvaardbaar zijn. De 
overheid is dan niet meer een gegeven, 
strikt rationeel werkend apparaat tegen
over de maatschappij, maar een gelnte
greerd onderdeel van het menselijk sa
menleven, dat voor het verwerkelijken 
van plaats- en tijdgcbonden sociaal-econo
mische doeleinden bewust wordt inge
schakeld. De juistheid van de gedachte 
dat de overheidsfinancien, vooral in een 
bepaalde conjuncturele situatie, kunnen 
bijdragen tot het bcrciken van een aan
vaardbaar werkgelegenheidsniveau wordt 
vrijwel niet meer in twijfel getrokken. Op 
de keper beschouwd noopt het een en 
ander de liberalen tot een fundamentele 
wijziging in de kijk op de samenleving en 
het staatsgezag, waarvan echter - ander
maal door het ontbreken van een echte 
switch van de analytische naar de kritische 
ideologic - nog maar weinig is te bespeu
ren. 
In art. 8 van de VVD-beginselverklaring, 
dat is gewijd aan de 'plaats van de a_rbeid', 
komt het woord 'medezeggenschap' niet 
voor. Het bekende 'Liberaal Manifest' 
bevat wel een pleidooi voor werkoverleg 
- inspraak op de werkplek -, terwijl te
vens wordt geconstateerd dat eigendom 
reeds lang niet meer de enige basis voor 
zeggenschap is. Een eigen positieve op
vatting met betrekking tot inspraak en 
medezeggenschap b!ijft daarbij echter 
achterwege. Weliswaar is de onderneming 
niet meer uitsluitend een rendabele exploi
tatie van een particulier vermogen; zij is 
echter wei een instrument dat - althans in 
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liberale ogen - op basis van een strakke 
hierarchic met de initiatiefnemende on
dernemer aan het hoofd moet functione
ren. Vergelijkbaar met het geld, de over
heid en het televisietoestel is in deze op
tiek de onderneming een zelfstandig in
strument, dat- met slechts een functionele 
inbreng van de werknemers - volgens 
stringente rationele regels moet functione
ren. Bij deze benaderingswijze ontbreekt 
begrip voor een brok menselijke realiteit 
bij het plaatsen van werknemers in de or
ganisatie van de onderncming. Een be
mande organisatie is weliswaard een func
tioneel geheel - een samenwerkingsver
band -, maar tegelijk een geheel van per
soonsrelaties; inzoverre is de onderne
ming een gelntegreerd onderdeel van de 
leefwereld van - vooral - de medewer
kers. Door een gebrekkige ideologische 
flexibiliteit is het in liberale kring wat 
moeilijk deze gedachte te aanvaarden. 

Crisis 
De vraag rijst hoe het voorgaande moet 
worden gelnterpreteerd in het Iicht van de 
huidige sociaal-economische situatie. 
Naarmate de crisis ernstiger vormen aan
neemt, worden bepaalde kenmerken ervan 
oak duidelijker. De markteconomie- de 
bedrijvigheid en de werkgelegenheid - zit 
in de verdrukking vanwege sterk gestegen 
arbeidskosten en een loodzware collec
tieve last. De premies voor de sociale ver
zekeringen en de belastingen hebben als 
kostenfactor voor het bedrijfsleven aan
vaardbare grenzen reeds lang overschre
den. Daarmee heeft de overheid echter 
nog lang niet genoeg middelen om haar 
uit de hand gelopen uitgaven te betalen. 
Het financieringstekort is zeer groat. Het 
grate beroep van de overheid op de kapi
taalmarkt drijft de intrest omhoog, waar
door- mede gelet op de relatief omvang
ri_ike financiering met vreemd vermogen -
de rentelast sterk is gestegen. Tevens 
neemt het beroep van de overheid op de 
creatie van nieuw geld sterk toe. 

(( 

' 
' l-
c 
]-

St 

~ 
l 
d 

' s 
r 
e 
}-

Q 

SIJ 

S\ 

cr 

v 

c 



)0 

le 

c-

1-

an 

zit 
en 

r-

~t 

pi-

g-
1-

CliR!STE~-DEMGCRATi.E EN UBERALlSME 

Voorts is het opmerkelijk dat de zorgen 
van het bedrijfsleven steeds meer bij het 
bankwezen terecht korr:en en wei op 
drieerlei wijze. Ten eerste leidt de instabi
liteit van het internationale monetaire be
stel tot grote risico's op de Eurovaluta
markten. Een goed bankier zal deze risi
co's, mede door negatieve ervaringen wijs 
geworden, tot eer: minimum beperken. 
Maar een hoog ontwikkeld bankwezen 
moet nu eenmaal internationaal opereren 
en daarbij zijn onaangename ervaringen 
mogelijk. Ten tweede vormt de instabili
teit in de intrestvorming een sterk geste
gen risicofactor. Een preciese synchroni
satie van de looptijden van aangctrokken 
gelden en kredicten is uiteraard nimmer 
bereikbaar, zodat een sterke stijging van 
de korte rente- als Je gemiddelde looptijd 
van de kredicten Ianger is dan die van de 
spaargelden en deposito's - de intrest
marge gevoelig kan aantasten. Ten derde 
en tot slot worden de kredietrisico's van 
het bedrijfsleven meer en meer naar het 
bankwezen overgeheveld. Een failliete on
derneming is doorgaans niet in staat om 
aan rente- en aflossingsverplichtingen te 
voldoen en dat is de laatste tijd een vee! 
voorkomend verschijnsel. AI met al gaat 
de crisis duidelijk in monetaire richting en 
kan zelfs uitmonden in een paniek om de 
gulden. 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de 
crisis het socialisme in een impasse brengt 
en het liberalisme in een verbeterde situa
tie. Het eerste is ongetwijfeld waar. Het 
was een gelukkige omstandigheid dat in 
de naoorlogse periode het socialisme nict 
de allesbeheersende ideologic binnen de 
Nederlandse sociaal-economische verhou
dingen is geworden. Waarschijnlijk zou 
dat nadelig zijn geweest voor de economi
sche groei en bloei. Inderdaad was de 
socialistische idee- met politieke demo
cratic, gesocialiseerde produktiemiddelen, 
een planmatig geordend economisch pro
ces en een vcr doorgevoerde verzorging 
van de werknemer als kernpunten - niet 
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expliciet dominerend. Dit leidt soms tot 
de opvatting - niet op de laatste plaats in 
socialistische kring- dat het Nederlandse 
sociaal-economische bestel nog steeds cen 
liberaal kapitalistisch karakter heeft. 
Hiermee bleef het socialisme, zich ver
cngelijkt voelende, voor een goed deel 
steken in het protest. 
Uiteraard verliest een ideologic, die niet 
verder komt dan een klaagzang, gaande
weg aan invloed en aanhang; zij komt in 
een impasse. Weliswaar is in het naoorlog
se Nederland niet een socialistische maat
schappij als zodanig gecreeerd. Echter, 
binnen de huidige gemengde volkshuis
houding is wei aan vele socialistische wen
sen voldaan; daarbij is ons land zelfs te 
ver doorgeschoten en dat is een belang
rijke oorzaak van de crisis. Daarmee is 
de socialistische ideologische impasse een 
actueel probleem. Ter sanering van de 
situatie is het vooral nodig de collectieve 
druk te verminderen, het financierings
tekort te verminderen en de marktecono
mie nieuwe mogelijkheden te geven. Daar
mee heeft- naar het schijnt- het libera
lisme nieuwe kansen. Maar is dat inder
daad het geval? 

Perspectief 
Het is inderdaad zo, dat ter oplossing van 
de huidige crisissituatie, een herstel van 
de markteconomie nodig is. Dit gegeven 
is wind in de zeilen van het liberalisme, 
dat immers kan volstaan met een vinger
wijzing naar zijn traditionele opvattingen 
om een zeker vertrouwen en een bepaalde 
populariteit te verwerven in de gedachten
vorming met betrekking tot een sociaal
economisch herstel. Of daarmee een wer
kelijk betrouwbaar perspectief voor dit 
herstel wordt geboden is uiteraard de 
vraag. 
Het is van belang dat in de huidige crisis
situatie de problemen andermaal- welis
waar inhoudelijk op een andere wijze dan 
in de dertiger jaren - zijn geconcentreerd 
op de rol van het geld, de taken van de 
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overheid en de positie van de arbeidende 
groep. Wij zagen reeds dat de huidige 
crisis meer in monetaire richting gaat en 
zelf het gevaar bevat uit te monden in een 
paniek om de gulden. Een belangrijke 
oorzaak hiervan is dat de collectieve sec
tor- en in nauwe samenhang daarmee het 
takenpakket van de overheid - veel te 
sterk is uitgedijd en bijgevolg dringend 
moet worden beperkt. Voorts is de crisis 
in toenemende mate gekenmerkt door een 
verontrustend werkgelegenheidstekort, 
waardoor de positie van de werknemende 
groep ernstig in het geding is. Weliswaar 
kan het liberalisme vooral op traditionele 
gronden min of meer aannemelijk maken 
dat het steeds een voorstander was van 
een gezonde markteconomie. 
Maar daarmee kan ter oplossing van de 
huidige crisis niet worden volstaan. Een 
voorkeur voor de markteconomie, zonder 
fundamentele modificatie van de traditio-

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 12/82 

602 

nele visie op het geld, de overheid en de 
onderneming, is niet vrij van enige opper
vlakkigheid en biedt voor een oplossing 
van de momentele moeilijkheden niet een 
echt perspecief. 
Een grondige kritisch-ideologische bezin
ning is nodig op het monetaire bestel, de 
positie van de overheid in de gemengde 
economie en op de plaats van de onder
neming, resp. de arbeidende groep. Tot 
dusver was het liberalisme tot zo'n herbe
zinning niet in een voldoende mate in 
staat, waardoor de verwachtingen omtrent 
zijn bijdrage aan een fundamentele ver
betering van de sociaal-economische ver
houdingen niet hoog gespannen kunnen 
zijn. 
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De waarborgstaat Nederland 

Inleiding 

Aan Donner 1 en Klapwijk 2 kan worden toegegeven dat het Program van Uitgangs
punten van het CDA geen staats- en maatschappijbeschouwing bevat. Ook de Be
ginselverklaring (1980) van de VVD geeft geen zicht op een liberale staatsleer. In 
het Program van Uitgangspunten van het CDA wordt wei vanuit de kernbegrippen: 
gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap aan
geduid welke in de CDA-visie de taak van de overheid moet zijn. 

De overheid moet in het algemeen voor
waarden scheppen, die nodig zijn voor een 
samenleving van verantwoordelijke men
sen (art. 4 Program van Uitgangspunten), 
de eigen betekenis van de particuliere or
ganisaties op het terrein van o.m. onder
wijs en vorming, maatschappelijk werk, 
volksgezondheid en maatschappelijke be
wustwording wordt erkend (art. 24 Pro
gram van Uitgangspunten), hetgeen o.m. 
inhoudt dat de overheid geen bepaalde 
opvattingen dwingend als norm voor het 
culturele en maatschappelijke Ieven oplegt 
(art. 25 Program van Uitgangspunten) en 
dat de overheid de grondwettelijke vrij
heid van onderwijs waarborgt (art. 34 
Program van Uitgangspunten). De over-

1 A.M. Donner, AR-Staatkunde 1980, nr. 1. 

heid deelt in de opdracht tot rentmeester
schap (art. 46 Program van Uitgangspun
ten). Uit het CDA-program 'Om een zin
vol bestaan' blijkt - ik doe hier slechts 
een greep - dat het CDA wil dat de over
heid de identiteit van de particuliere or
ganisaties heeft te eerbiedigen. Ook de 
instelling zelf heeft de opdracht de eigen 
aard te bewaken (art. 3.3c). Gelijkbe
rechtigdheid wordt in aile wetten en rege
lingen verwezenlijkt (art. 3.17d) en er 
komt een wet tegen sexe-discriminatie 
(art. 3.17e). Binnen de door de grondwet 
gegeven kaders eist het CDA voor het 
bijzonder onderwijs de ruimte op om zelf 
invulling te geven aan de algemene hoofd
doelstellingen van het onderwijs en het 

~ J. Klapwijk, Christen Democratische Verkenningen 1982, nr. 6. 
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formuleren en uitvoeren van tal van zaken 
zoals personeelsbeleid, schoolwerktijden, 
toelatingsbeleid, buitenschoolse activitei
ten en groepering van leerlingen (Benade
ring onderwijs, blz. 53). De overheid moet 
ordenend kunnen optreden bij verdelings
vraagstukken en normerend vanuit de 
CDA-beginselen van gerechtigheid, soli
dariteit en rentmeesterschap (Benadering 
justitie en binnenlandse zaken, biz. 
76/77). 
Uit het voorgaande blijkt hoe het CDA 
de menselijke verantwoordelijkheid als 
vrijheid in sociale verantwoordelijkheid 
typeert; de staat heeft een waarborgfunc
tie bij bijv. de vrijheid van onderwijs en 
vorming (particulier initiatief) en dient 
zich te onthouden van het dwingend op
leggen van bepaalde opvattingen op het 
terrein van het culturele en maatschap
pelijke Ieven. 
De Beginselverklaring van de VVD staat 
bol van het woordje 'vrijheid'. Vrijheid 
als fundament van de samenleving (art. 1 ), 
voorwaarde voor ontplooiing (art. 4), de 
geestelijke vrijheid (art. 5), vrijheid van 
onderwijs (art. 6), de vrijheid van de so
ciale markteconomie (art. 7), de plaats 
van de arbeid (art. 8), democratische 
rechtsstaat (art. 9). De taak van de over
heid is te zorgen 'dat een ieder een zo 
groat mogelijke vrijheid genict' (art. 11 ). 
De Beginselverklaring (1980) van de 
VVD is bondiger dan het Program van 
Uitgangspunten van het CDA maar kent 
slechts een kernbegrip 'vrijheid'' waaraan 
alles gerelateerd wordt. De VVD meent 
oak dat de overheid de vrijheid van on
derwijs en de gelijkstelling van openbaar 
en bijzonder onderwijs moet waarborgen 
(art. 6) maar spreekt daarbij geen voor
keur uit voor het bijzonder onderwijs. 
Minder duidelijk is de VVD in de Begin
selverklaring van 1980 over de kwestie 
van de identiteit van de particuliere instel
ling, die gebeel of gedeeltelijk door de 
overheid gesubsidieerd wordt. Eenzelfde 
onduidelijkheid treft men aan ten aanzien 
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van het vraagstuk of de staat de burger 
dwingende voorschriften mag opleggen op 
het terrein van bet culturele en maat
schappelijke Ieven. Ik laat bier nog uit
drukkelijk de bckendc meningsverschillen 
tussen CDA en VVD over abortus en 
euthanasic achterwege. 
Het Jijkt bijna wel alsof de VVD op bet 
immateriele vlak volstaat met de roep om 
'vrijheid' als staatsrecbtelijk thema, terwijl 
het CDA duidelijk veel concreter is in bet 
Program van Uitgangspunten. Ik heb 
daarvan in het begin van mijn artikel 
voorbeclden genoemd. 
De houding van CDA en VVD op enkele 
kernpunten van het menselijk bestaan wil 
ik nadcr dcmonstreren aan de hand van 
enkele in onze grondwet verankerde 
grondrecbten 

De grondwet 
Zoals bekend bevat de grondwet een aan
tal rechten voor iedere burger (grondrech
ten), op basis waarvan de staat de vrij
heid en gelijkheid van de burger beeft te 
eerbiedigen en te waarborgen. De grond
rechten scheppen geen staatsvrije sfeer 
maar beogen waarborgen tegen de staat te 
verscbaffen. Dit waarborgkarakter uit zicb 
ook in bet voorscbrift dat deze grondrecb
ten slechts langs wettelijke weg kunnen 
worden ingeperkt of aangetast. Enerzijds 
geeft derhalve de grondwet aan welke in 
onze staat de grenzen zijn van de over
heidsbemoeiing en overbeidsmacbt maar 
ook positief kondigt de grondwet aan op 
welke terreinen door de wetgever wetge
ving ter hand moet worden genomen 
( organieke wetgeving). De grondwet han
delt over de relatie staat-burger. Degenen 
die aan aile grondrechten ook zgn. 'bori
zontale werking' willen toekennen, willen 
datgene wat geldt en heilzaam is tussen 
staat en burger oak te allen tijde opleggen 
aan de burgers onderling. Ik acbt dit in 
zijn algemeenheid onjuist. De staat kan 
slecbts bijv. de burgers gebieden zich te 
onthouden van racisme of andere discri-
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minatie om daarmee het begrip 'gelijk
heid' van art. 1.1. Proeve van een nieu
we grondwet inhoud te geven. Het is dui
delijk dat de invulling van de wetgeving 
bijv. die ter nadere uitwerking van de 
grondrechten sterk bepaald wordt door de 
ideologic van een politieke partij, in dit 
geval CDA en VVD. Die zgn. 'gewone' 
wetgeving geldt dan telkens een concreet 
samenlevingsverband, gedraging of een 
duidelijk aanwijsbare rechtsbetrekking. 
De vraag hoe de staat in de wetgeving ge
stalte geeft aan vrijheid en verantwoorde
lijkheid van de burger en anderzijds aan 
zijn eigen taakopvatting, roeping zo men 
wil, is van rechtspolitieke aard. Iedere po
litieke partij zal daarop een antwoord 
moeten geven. Dit geldt evenzeer voor de 
zeer actuele vraag hoe bij botsing van 
grondrechten de keuze van prioriteit 
wordt bepaald. Het is duidelijk dat deze 
politieke keuze van grate invloed is op de 
ruimte voor de persoonlijke levenssfeer 
van de burger op bijv. sociaal-cultureel en 
justitieel gebied. 
CDA en VVD denken daar verschillend 
over. De principieel uiteenlopende visie 
(die trouwens ook bestaat met de PvdA) 
wil ik hier schetsen aan de hand van drie 
belangrijke grondrechten: de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging, het recht 
van vereniging en vergadering en de vrij
heid van onderwijs. In het verlengde bier
van ligt de betekenis van het particulier 
initiatief gezien tegen de ontwikkeling 
van de roep om democratisering van ge
subsidieerde instellingen, waarbij de eigen 
'identiteit' in hoge mate in het geding kan 
raken. 

Justitieel beleid 
De nieuwe grondwet die naar verwachting 
eind 1982 in werking zal treden, kent in 
art. 1.1. het gelijkwaardigheidsbeginsel. 
Een verwoording van dit beginsel vindt 
men ook in art. 10 Program van Uitgangs
punten van het CDA en in art. 1 van de 
Beginselverklaring (1980) van de VVD. 
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Dit beginsel wil een uitdrukking zijn van 
de gerechtigheid, waarnaar ook het CDA 
in de Nederlandse samenleving wil stre
ven. De VVD spreekt in dit verband over 
sociale rechtvaardigheid. 
De vrijheid van godsdienst en levensover
tuiging houdt niet alleen in het recht om 
een bepaalde godsdienst of overtuiging 
prive te koesteren maar ook het recht zich 
daarnaar publiekelijk te gedragen. Dit 
standpunt dat door het CDA tijdens de 
grondwetsherziening naar voren werd ge
bracht, is door het kabinet-Den Uyl in 
1976 onderschreven. Deze belangrijke 
constatering houdt in dat de vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging niet door 
een andere wettelijke bepaling van lager 
orde (' gewone wetgeving') tot een loutere 
prive-aangelegenheid van iedere burger 
individueel gereduceerd kan worden maar 
dat elke burger het recht heeft zijn gods
dienst of levensovertuiging uit te dragen in 
de maatschappij: bijv. het onderwijs en 
de vorming, de ziekenhuizen en andere 
instellingen van gezondheidszorg, gezins
en bejaardenzorg. De godsdienstige bele
ving geschiedt voor een deel in groepsver
band. Het zijn deze verbanden, die privaat
rechtelijke rechtspersonen in het Ieven 
kunnen roepen (particulier initiatief) om 
volgens een doelstelling die nauw verband 
houdt met hun godsdienst of levensover
tuiging maatschappelijke activiteiten te 
verrichten. Kenmerk van deze verbanden 
is dat zij anders dan de Staat der Neder
Ianden zelf geen dwanggroeperingen zijn. 
Iedere burger kan zich weer uit deze ver
banden losmaken, indien zijn geweten dat 
vordert. De gewone wetgever mag het 
ontstaan en de werking van deze verban
den niet frustreren. De VVD formuleert 
in punt 301 van het Program 'Samen aan 
't Werk' negatief dat de overheid moet 
voorkomen dat discriminatie optreedt op 
grand van geestelijke overtuiging. 

Op het immateriele vlak blijkt het vrij
heidsbegrip van de VVD op het niveau 
van de grondrechten nog niet tot een 
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keuze geleid te hebben. De VVD onder
kent het probleem van conflicten tussen 
grondwettelijke vrijheden onderling maar 
doet slechts een procedure-voorstel: het 
instellen van een commissie ter bestude
ring van dit vraagstuk. Bij de VVD is der
halve op dit punt nog geen politieke 
keuze gemaakt bijv. ten gunste van de vrij
heid van godsdienst en levensovertuiging! 
Een ander voorbeeld. Het grondwettelijk 
recht van vereniging en vergadering geeft 
aan iedere burger het recht zich te ver
enigen op grand van bijv. een bepaalde 
godsdienstige of levensovertuiging. Dit 
grondrecht brengt met zich mee dat de 
burger dan ook de eigen 'identiteit' van 
deze verbanden kan en mag bewaken. 
Toe- en uittreden tot deze particuliere or
ganisaties staat een ieder vrij. Het dwang
verband dat de staat kenmerkt ontbreekt. 
Van werknemers bij deze particuliere or
ganisaties kan verwacht worden dat zij 
deze door de organisaties zelf gewilde 
diversiteit niet ondergraven. Een gewone 
wettelijke regeling mag het recht van ver
eniging en vergadering op dit punt niet 
uithollen. Een helder standpunt van de 
VVD op dit kernpunt ontbreekt. 
De vrijheid van onderwijs in onze grand
wet garandeert voor het bijzonder onder
wijs de vrijheid van richting. De keuze 
van de leermiddelen en de aanstelling van 
onderwijzend personeel is ingevolge de 
grondwet een zaak van het bijzonder on
derwijs zelf. De overheid beperkt zich tot 
het stellen van eisen van deugdelijkheid. 
De vrijheid van richting, inrichting en 
stichting is fundamenteel voor ons onder
wijsbestel. Bij het bijzonder onderwijs mag 
zowel van leerlingen als personeel ver
wacht worden dat zij de 'identiteit' van de 
bijzondere instelling eerbiedigen. Van sol
licitanten kan door het onderschrijven 
van de aanstellingsvoorwaarden gevraagd 
worden dat zij de identiteit verwoord in 
de doelstelling van de instelling onder
schrijven. Ook bij dit voorbeeld geldt 
weer dat niemand naar een bijzondere 
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school als leerling of onderwijskracht 
m6et. Ook niemand behoeft op een bij
zondere school te blijven. Het ontbreken 
van het zgn. dwangkarakter maakt dat de 
uit particulier initiatief geboren bijzondere 
instelling zijn eigen 'identiteit' kan en mag 
bewaken. De maatschappij zelf maakt 
uit of een instelling van bijzonder onder
wijs al dan niet blijft voortbestaan. Zoals 
gezegd leidt de visie van de VVD van de 
zo groat mogelijke vrijheid als waarborg 
voor de ontplooiingsmogelijkheden van de 
burger niet tot het uitspreken van een 
voorkeur voor het bijzonder onderwijs. 
Dat de PvdA vanuit een heel andere kijk 
op de samenleving voor de openbare 
school kiest, is logisch. 
Wie het voorgaande gelezen heeft, be
grijpt dat ik het Voorontwerp van wet ge
lijke behandeling, dat poogt een algemene 
erkenning van de gelijkwaardigheid van 
mensen in de Nederlandse samenleving en 
het openbaar bestuur ongeacht levensstaat 
en geslacht te bereiken, in zijn huidige 
vorm verwerp. Het Voorontwerp botst 
met de grondrechten: vrijheid van gods
dienst en Ievensovertuiging, vereniging en 
vergadering en onderwijs. Het druist in 
tegen het Program van Uitgangspunten 
van het CDA. Ik denk met name aan 
art. 25. 
Het CDA onderschrijft evenals de VVD 
van harte het non-discriminatiebeginsel in 
de nieuwe grondwet. Ik meen dat dit be
ginsel in een gewone wet zo concreet mo
gelijk nader uitgewerkt client te worden 
(bijv. sollicitatiecode, arbeidsomstandig
heden, gelijke kansen e.d.). Een opsom
ming van concrete gedragingen is daartoe 
het meest dienstig. In aansluiting op het 
CDA-program 'om een zinvol bestaan' 
verdient uitdrukkelijk aandacht de rechts
bescherming van de homofiel en zijn/ of 
haar partner. 

Het sociaal-cultureel beleid 
Wie de kamerdebatten rond de Kaderwet 
specifiek welzijn en de Wet voorzieningen 
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gezondheidszorg naleest, weet dat in Ne
derland van de drie grote partijen aileen 
het CDA onverkort achter het particulier 
initiatief staat en de identiteit van de par
ticuliere instellingen wil Iaten bewaken 
door de instellingen zelf. De verantwoor
delijkheid van de burger voor de mede
burger en voor zich zelf krijgt in het par
ticulier initiatief voor een belangrijk dee! 
gestalte. Niet de staat (PvdA) en niet het 
individu (VVD) maar het opkomen voor 
elkaar staat bij het CDA centraal. 
Het CDA heeft in het kader van de dis
cussie rond de democratisering van de ge
subsidieerde instellingen a! menige aanval 
van de PvdA (wie betaalt, bepaalt) en de 
VVD (hierbij dicht tegen de PvdA aan
leunend) afgeslagen. Gesuggereerd werd 
onder meer dat het CDA tegen democra
tisering was. Tijdens de UCV van 23 
maart 1981 (Handelingen Tweede Ka
mer, 1980-1981, 15360, nr 26) heeft het 
CDA via de motie Deetman/Van der 
Burg, die verworpen werd omdat zowel 
PvdA als VVD tegenstemden, duidelijk 
gemaakt dat onze voorkeur uitgaat naar 
een model dat sedert 1971 bestaat bij de 
grote vennootschappen (NV's en BY's): 
het zgn. structuurwet-model. Grote ver
enigingen en stichtingen zouden een raad 
van commissarissen/raad van toezicht 
moeten krijgen met overeenkomstige be
voegdheden en wijze van samenstelling als 
thans bij de grote NV en BV. De eigen 
identiteit van de gesubsidieerde instelling 
blijft in het CDA-democratiseringsmodel 
volledig onaangetast. De PvdA wilde een 
algemene democratiseringswet. De VVD 
wees de oplossing in het Burgerlijk Wet
bock af, die deze fractie in 1971 bij de 
structuurwet wei geaccepteerd had. Ten 
aanzien van de identiteit van gesubsi
dieerde instellingen staat de VVD op het 
standpunt dat een wijziging moet kunnen 
plaatsvinden, indien zij door een grote 
meerderheid van bijv. personeel en clien
ten wordt gewenst. Er is maar een con
clusie mogelijk: met de democratisering 
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van de gesubsidieerde instellingen weet 
de VVD geen raad en de identiteit van 
deze instellingen is bij de VVD niet veilig! 
De preadviezen van Dijk en Schepel voor 
de Nederlandse Juristen-Vereniging van 
juni 1981 bevatten evenals de motie 
Deetman/Van der Burg het voorstel om 
bij grate verenigingen en stichtingen te 
komen tot een structuurwet-model. Thans 
wordt door een interdepartementale werk
groep o.l.v. prof. P. L. Dijk uit Amster
dam in opdracht van de minister van 
CRM aan de voorbereiding van een wets
antwerp gewerkt. 
De principiele verdediging van de gesub
sidieerde instellingen vond vanuit het 
CDA plaats. Eigenlijk zou de VVD vanuit 
het vrijheidsbeginsel toch ook voor parti
culier initiatief dienen te zijn? 

Slot 
Nude waarborgstaat Nederland de grote 
maatschappelijke problemen van de tach
tiger jaren moet zien te overleven, is het 
van groot belang de eigen verantwoorde
lijkheid van iedere burger te benadrukken 
naast de taak, zo men wil roeping, van de 
overheid. Persoonlijke levenssfeer, eigen 
ontplooiing van de burger en particulier 
initiatief worden gewaarborgd door de 
grondwet. Maar de invulling van de 
grondrechten en de verhouding tussen de 
grondrechten onderling vragen om een 
politieke keuze. V oor de VVD is het nog 
een open vraag hoe bij conflict tussen 
grondrechten onderling die keuze moet 
uitvallen. Op het immateriele vlak liggen 
buiten de door mij hier onbesproken ge
laten vraagstukken van abortus en eutha
nasic grote verschillen tussen CDA en 
VVD. Het beginsel 'de burger wil vrij zijn' 
blijkt bij de VVD voornamelijk een so
ciaal-economische inhoud te hebben. Juist 
in het immateriele vlak, waar het gaat om 
een veelkleurige verantwoordelijkheids
beleving door de mens (art. 23 Program 
van Uitgangspunten) heeft het CDA een 
veel duidelijker visie dan de VVD. Bijzon-



CHRISTEN-DEMOCRATIE EN LIBERALISME 608 
--·---· -- --- -----·-- -- -----

der onderwijs, particulier initiatief en een 
publieke beleving van de godsdienst of 
levensovertuiging zijn christen-democrati
sche waarden die het CDA duidelijk on
derscheiden van de VVD. 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 12/82 
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door drs. L. M. L. H. A. Hermans 

Drs. L. M. L. H. A. Hermans (1951) is lid van de 
Tweede Kamer voor de VVD. 

Opgang en neergang 

De geweldige groei van de VVD gedurende de laatste tien jaren is opmerkelijk te 
noemen. Bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer een zetelwinst van 
maar liefst 10 stuks. In de Nederlandse politieke verhoudingen toch een aardver
schuiving. Dat bet politieke spectrum de laatste jaren danig in beweging is blijkt uit 
een aantal feiten: 

1. de 1 0 zetels winst van de PvdA in 
1977 en bet eveneens markante verlies 
van vrijwel die gehele winst bij de ver
kiezingen in 1981; 

2. de 9 zetels winst van D'66 in 1981 en 
de geweldige klap terug (11 zetels verlies) 
van deze partij op 8 september j.l.; 

3. de ineenstorting van de PvdA bij de 
verkiezingen voor Provinciale Staten en 
Gemeenteraden in dit voorjaar, met daar
aan gekoppeld de heropkomst van deze 
partij bij de laatste kamerverkiezingen; 

4. de voortdurende daling, langzaam 
maar gestaag, van bet CDA. Had die 
partij in 1971, toen de drie componenten 
KVP, ARP en CHU nog afzonderlijk 
opereerden 37 °/o van de kiezers acbter 

' zich, in 1982 was dit aantal teruggelopen 
tot 29%. 

De teruggang van bet CDA (i.e. KVP, 
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ARP, CHU) beperken tot de laatste 10 
jaren zou in wezen een onvolledig beeld 
geven. Prof. Oud, een van de oprichters 
van de VVD, heeft eens gezegd dat bet bij 
verkiezingswinst of -verlies niet gaat om 
de korte maar om de lange golf. Wanneer 
wij de ontwikkeling van de politieke stro
mingen vanaf de jaren veertig tot nu toe 
volgen dan is bet onmiskenbaar dat de 
lange-termijngolf ten gunste van de VVD 
werkt. Geen enkele politieke stroming 
heeft na de oorlog zo aan kracbt en be
tekenis gewonnen als de liberale. In 1946 
had de VVD 6 % van de kiezers achter 
zich. Nu in 1982 bedraagt bet percentage 
steun aan bet VVD-beleid 23 %. 
Leggen wij naast deze groei van de VVD 
de ontwikkeling van de PvdA dan blijkt 
deze laatste politieke partij nauwelijk aan 
betekenis te hebben gewonnen. In 1946 
28 % en in 1982 30 % . 
Overduidelijk in deze tijdsfase is de enor-
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me teruggang van de partijen die nu sa
men het CDA vormen. In 1946 52%, 
nu 29%. 
Deze op langere termijn geprojecteerde 
ontwikkeling van een dalende steun bij de 
kiezers voor de confessionele politiek lijkt 
vooral ten gunste van de VVD te werken. 
Hoewel er tot op heden nog geen weten
schappelijk onderzoek is gedaan naar de 
dieper liggende oorzaken van deze ver
schuiving in de voorkeur van de kiezer, 
meen ik enige redenen ervoor te kunnen 
aangeven. 

Mondigheid 
De maatschappelijke ontwikkelingen se
dert de tweede \Vereldoorlog worden voor
al gekenmerkt door een toenemende mate 
van mondigheid van de burgers. 
Zeker sinds de provo-beweging van het 
midden van de jaren zestig is een groeien
de kritische instelling ontstaan tegen ge
zag en autoriteit, het niet meer a priori 
aanvaarden van een gezagsuitoefening 
wanneer deze slechts berust op traditie 
dan wel op de positie van de gezagsdrager 
zelf. De democratiseringsgolf ging aile 
sectoren van ons Ieven beheersen behalve 
op kerkelijk gebied. Daarnaast wijzen de 
statistieken overduidelijk aan dat de ont
kerkelijking vooral in Nederland grote 
vormen begint aan te nemen. Deze secu
larisering heeft vanzelfsprekend grote in
vloed op de confessionele partijen van
wege de van oudsher bestaande banden 
tussen de kerken en de confessionele par
tijen. 
Daarnaast ontstaan ook in de kerken 
steeds meer tegengestelde stromingen 
welke het houvast voor de kerkganger er 
bepaald niet beter op maken (IKV en Pax 
Christi). 
Simultaan met deze maatschappelijke ont
wikkeling loopt het proces van decon
fessionalisering en de ontzuiling. Prof. 
Lijphart heeft daar zeer behartigenswaar
dige dingen over geschreven. 
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De toenemende mondigheid en de kriti
sche instelling liggen in feite in het ver
lengde van de liberale gedachte. Reeds in 
de vorige eeuw, bij het ontstaan van de 
liberale stroming, was deze beweging 
vooral gericht tegen de op titel gebaseer
de, eventueel van God gekregen, souve
reiniteit van de vorsten. De toenmalige 
liberalisering bleef echter beperkt tot de 
gegoede burgerij. Zeker vanaf het midden 
van de 19e eeuw manifesteerde het libera
lisme zich in haar koudste, meest materia
listische vorm, namelijk het strikte econo
misch liberalisme. 
J arenlang overheerste dit economisch 
liberalisme in de maatschappij. Ook het 
politieke firmament werd gedurende de
cennia door liberalen beheerst. Aan het 
einde van de 19e eeuw en in de eerste 
veertig jaren van deze eeuw taande de in
vloed van de liberalen sterk. Vooral na 
de invoering van het algemeen kiesrecht. 
Na de oorlog overheerste de geest van St. 
Michielsgestel in politiek Nederland. De 
eenheidsgedachte kwam onder andere tot 
uiting in de oprichting van de PvdA waar 
Oud en de zijnen een onderdak meenden 
te vinden. Het was echter van korte duur. 
De nieuw opgerichte VVD werd van meet 
af aan door de andere grote niet-confes
sionele partij, de PvdA, geplaatst in het 
eenvoudige traditionele patroon van de 
liberalen van de vorige eeuw. Dat etiket 
raakte de VVD jarenlang niet kwijt. 
Zeker niet toen in de jaren zestig binnen 
de partij een conflict uitbrak met als diep
tepunt de affaire ten aanzien van drs. H. 
Gruyters, waarbij deze in feite gedwongen 
werd de partij te verlaten. Daarmee werd 
de eerste doorbraak-mogelijkheid van de 
VVD voor enige jaren geblokkeerd. Het 
is onmiskenbaar de grote verdienste van 
Hans Wiegel geweest dat hij erin geslaagd 
is de VVD haar plaats te geven in de 
maatschappelijke ontwikkeling van mon
dige en kritische burgers. 
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Duidelijkheid 
Zeker bij de laatste verkiezingen blijkt de 
aanhang van de VVD bij de jonge kiezer 
zeer groat. In de leeftijdscategorie tot 34 
jaar stemt 44 % VVD. Bij de twee andere 
grate partijen bedragen deze percentages 
voor de PvdA 40 °/o en voor het CDA 
25 %. Bij de jongste kiezers is het verschil 
in aanhang tussen het CDA en de VVD 
ook frappant en wei respectievelijk 19 °/o 
en 29 %. Onder scholieren doet de VVD 
het zo mogelijk nog beter. Wat verklaart 
nu deze geweldige populariteit van de 
VVD bij de jongeren? Ongetwijfeld zal 
de nieuwe jonge politieke Ieider van de 
VVD daar zijn aandeel in hebben. Van 
wezenlijker belang acht ik echter naast 
de eerder genoemde factoren, de grote 
mate van voorspelbaarheid en duidelijk
heid in de VVD-politiek. 

a) Consistentie in beleid op sociaal en 
economisch terrein met duidelijke keuzen. 

b) Daarnaast een consequente politick op 
sociaal-culturele beleidsterreinen, waarbij 
vooral de VVD de grenzen verlegde van 
de individuele ontplooiing. 
Inhoud werd gegeven aan bet modern 
maatschappelijk liberalisme, waarbij de 
eigen verantwoordelijkheid, de persoon
lijke autonomic, voorop stonden en staan 
binnen maatschappelijk aanvaardbare 
grenzen. In een tijd waarin in toenemende 
mate vooral in de opvatting van de so
ciaal-democraten de overheid bij ieder 
probleem de helpende hand moet bieden 
begint dit ingrijpende overheidsbeleid 
averechts te werken. 

! c) Een uitdijende verzorgingsstaat met 
een verstikkende bureaucratic, (vadertje 
staat albedil, als moralist), heeft een af
schrikwekkende uitwerking op vooral 
jongeren. Juist zij willen nog ruimte voor 
ontplooiing, het zelf doen, niet alles ge-

l regeld en voorgekauwd op hun bordje 
terugvinden. Een overheid die ruimte 
geeft voor ontplooiing, waarachtig geen 
eenvoudige zaak in deze tijd van grote 
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werkloosheid. De oplossingen van de so
ciaal-democraten voor de problemen hoi
len veelal voort op hct oude stramien, 
rneer invloed van de overheid en beper
king van de ruimte voor bet individu. 
De christen-democraten bieden evenmin 
een perspectief. De ontwikkeling naar een 
toenemende individualisering en een feite
lijke afname van de positie van bet gezin 
als de kern van de samenleving wordt niet 
of onvoldoende onderkend dan wei be
streden. Daardoor biedt de christen-demo
cratic op dit moment weinig of geen uit
zicht op de wensen van de vele jongeren 
van deze tijd. 

Daarnaast de invloed van de JOVD. De 
VVD-politiek, veelal uitgedragen door tot 
de jongere generatie behorende politici, 
lijkt de taal te spreken van de jaren tachtig. 
De invloed van de JOVD als onafhanke
lijke liberale jongeren-organisatie en se
dert jaren een kweekvijver voor liberaal 
talent, heeft zeker een invloed op de poli
tieke stellingname van de VVD. 

De coalitievraag 
Ook hierbij speelt de duidelijkheid weer 
een centrale rol. De coalitievraag is inhe
rent aan het meer-partijen-stelsel. Extra 
complicerende factor daarbij was deja
renlange uitsluiting over en weer van de 
PvdA en de VVD. Sedert 1977 heeft de 
VVD die stelling feitelijk verlaten en in 
1981 volgde de PvdA dat voorbeeld. Des
ondanks bleef de druk op het CDA om 
voor de verkiezingen duidelijk te maken 
met welke partij(en) zij na de verkiezing 
een coalitie aan wilde gaan vrijwel altijd 
onbeantwoord. De voorspelbaarheid wat 
met een stem op bet CDA na de verkie
zingen wordt gedaan blijft achterwege. 
Een stem op het CDA gaf daardoor geen 
enkele garantie in welke richting bet be
leid van een nieuw kabinet zou gaan. Par
tijen met duidelijke politieke keuzen 
(PvdA en VVD) zijn daarnaast altijd be
reid geweest met de in de coalitie-kabi-
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netten noodzakelijk gesloten compromis
sen voor de kiezers te verschijnen. 
Het is opvallend dat het CDA nooit 
spreekt van 'ons kabinet', iets wat de 
PvdA meermalen zeer nadrukkelijk ge
daan heeft. Tevens valt op dat premiers 
van CDA-huize nogal eens aan de 'kant' 
geschoven worden. Daarmee wil men 
kennelijk heel nadrukkelijk afstand nemen 
van het met CDA-steun gevoerde beleid. 
De roep om meer duidelijkheid en het rna
ken van echte keuzen blijkt niet alleen in 
Nederland de partijen, welke geen dui
delijkheid geven, parten te spelen. In Zwe
den en vooral ook in Duitsland verliezen 
de partijen met een sterk wisselende keus 
(het dreigende wegvallen van de FDP). 
De huidige problemen vragen om een dui
delijke oplossing, ze vragen als het ware 
om een ja of een neen, maar zeker geen 
misschien. Zwabberen en geen consisten
tie in beleid heeft in de Nederlandse poli
tiek aan D'66 vrijwel het leven gekost. 
Bij hun aanvankelijke positie gekluisterd 
aan de PvdA mochten zij zich verheugen 
in een forse kiezerswinst. Toen de demo
craten deze zomer echter geheel onver
wachts besloten samen met het CDA ver
der te gaan, na het weglopen van de 
PvdA-bewindslieden, viel er voor de kie
zer geen touw meer vast te knopen aan 
het beleid van D'66 en een enorme ver
kiezingsnederlaag was hun deel. 
D'66 heeft in feite aangetoond dat ook 
partijen welke onduidelijk worden of blij
ven vroeg of laat onder grote spanningen 
komen te verkeren. Indien men ook dan 
geen duidelijke keuze weet te maken lopen 
grote delen over naar de politiek duidelijk 
geprofileerde partijen. Dat dit vooral een 
loop van D'66- en CDA-kiezers naar de 
VVD tot gevolg heeft blijkt uit de cijfers. 
Dat de socialisten hier in veel mindere 
mate van profiteren, ook in langer termijn
perspectief, zou kunnen liggen in de tra
ditionele typisch Nederlandse situatie. 
Van oudsher waren de Nederlanders sterk 
gericht op de vrijhandel en wereldwijde 
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orientatie. Daarnaast de sterk levende vrij
heidsgedachte en een grote mate van tole
rantie, tot uiting komende in het zijn van 
een toevluchtshaven voor politiek, geeste
lijk of godsdienstig vervolgden. 
Een factor van belang kan tevens zijn de 
houding van de PvdA in de jaren vijftig 
en de in feite nog steeds manifest aanwe
zige houding ten opzichte van de confes
sionele invloeden in vele maatschappelijke 
organisaties. Was in de jaren vijftig een 
fel anti-confessionele koers van de PvdA 
mede aanleiding voor de reactie middels 
het mandement, nu manifesteert de PvdA 
zich tegenover het CDA als ware het een 
noodzakelijk kwaad voor het verwerven 
van politieke steun voor min of meer so
cialistische principes. 
Bij de stellingname van de VVD is van 
een veel mindere anti-houding sprake. De 
fransman Cherbulier verwoordde dat uit
muntend: Vivre et laissez vivre les autres, 
meme les hommes et les idees, que l'on 
n'aime pas, c'est tout le liberalisme. 

Organisatie 
Ook hierbij speelt de duidelijkheid een 
grote rol. De hechte maar toch soepele 
organisatievorm van de VVD staat borg 
voor een goede opvang van generatie
wisselingen dan wel verandering van poli
tiek leiderschap. De overdracht van het 
voorzitterschap van de partij van Korthals 
Altes naar Kamminga met vrij snel daarna 
de vlekkeloze wisseling van het politiek 
leiderschap van Wiegel naar Nijpels zijn 
in het Nederlandse politieke wereldje ta
melijk uniek te noemen. In tegenstelling 
tot met name het CDA kent de VVD 
weinig bewust de publiciteit zoekende 
stromingen. Discussies, vaak zeer heftig, 
worden in openbare partijvergaderingen 
gehouden en beslecht. Onderlinge discus
sie, via de media, wordt vanuit de VVD 
vrijwel niet gevoerd. Van essentieel belang 
is het binnen bandbreedte spreken met 
'een mond' bij het geven van antwoorden 
op de maatschappelijke problemen. 
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De afgelopen maanden zijn via de media 
nogal wat discussies geweest over de vraag 
of het CDA gezien de huidige maatschap
pelijke discussie het jaar 2000 wei zal 
halen. Prof. mr. Van der Grinten en prof. 
dr. E. Schillebeeckx zijn daar om uiteen
lopende redenen nogal sceptisch over. 
Toch denk ik dat het CDA overlevings
kansen heeft. De vraag is alleen, in welke 
vorm en wat zal haar grootte zijn en met 
deze twee factoren nauw samenhangend: 
welke invloed zal deze partij in het Neder
landse politieke krachtenveld hebben. Het 
is begrijpelijk dat CDA-politici nu het 
vuur uit hun sloffen !open om de groei 
van andere politieke partijen te verklaren 
naar de tijdgeest. Het gaat mij echter te 
ver de groei van het liberalisme af te doen 
met volstrekt onjuiste stellingen. 
De VVD zou groeien vanwege de toene
mende normloosheid in onze samenleving. 
Dit acht ik een zodanig verachtenswaar
dige verklaring dat mijn verwachting is dat 
het CDA middels goed gefundeerde ana
lyses haar eigen plaats in het politieke fir
mament zal gaan zoeken. Gelukkig is het 

1 zo dat VVD-politici in hun persoonlijk 
Ieven nooit in de schijnwerpers van ge
ruchtmakende publiciteit hebben gestaan. 
Herijking van positie is voor iedere poii
tieke partij een bron van voortdurende 
zorg. Of dat nu van regerings- naar oppo-

' sitie-partij is of herschikking in het poli
tieke krachtenveld. 

~ijn Samenvatting 
~ ta- De maatschappelijke ontwikkeling van na 
ing de oorlog naar een grote mate van mon-
O 
le 
tig, 
gen 
scus
VD 
elang 
et 
)rden 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 12/82 

digheid van de burger heeft vanaf de 
jaren zeventig een grate invloed gehad op 
het Nederlandse politieke krachtenveld. 
Deze ontwikkeling liep vrijwel parallel 
met de deconfessionalisering, ontzuiling 
en secularisering van de Nederlandse 
samenleving. 
De enorme groei van de economic en de 
toename van de verzorgingsgebieden van 
de overheid plaatsten de burger steeds 
meer in een ge'isoleerde positie. Onduide
lijkheid in het bureaucratisch overheids
bestel en de vaak klemmende greep van 
vadertje staat vragen in toenemende mate 
duidelijkheid en openheid. De burger eist 
duidelijkheid en openheid over het reilen 
en zeilen van de overheid zelf, maar 
vooral ook met betrekking tot de ant
woorden van de politieke partijen op de 
grote maatschappelijke uitdagingen. 
Nieuwe antwoorden, passend in de huidi
ge en toekomstige maatschappelijke con
stellatie worden verwacht. De burger wil 
grote invloed op de inrichting van zijn of 
haar Ieven. Partijen die met hun basisge
dachten in deze tijdgeest passen komen op 
en versterken hun invloed bij zowel oude
re kiezers als ook vooral bij jongeren. 
Partijen die hierop nauwelijks een passend 
antwoord hebben haken vooral bij jonge
ren af. Die partijen rest dan vergrijzing 
en neergang. 
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door drs. C. Bremmer 

Drs. C. Bremmer is adjunct-secretaris Politiek bij het 
partijsecretariaat van het CDA. 

'lk-Jan-Vrijheid' 
Enkele gegevens over en kanttekeningen bij bet profiel van de VVD-kiezer 

Het liberale credo biedt de kiezer in deze tijd kennelijk een aantal attractieve ge
loofsartikelen. 
Bij de verkiezingen van 8 september 1982 scharen zich bijna 1.900.000 kiezers 
rondom dit credo. Op ruim 100.000 stemmen na beschikken de liberalen nu over 
een aanhang van twee miljoen stemmen. Met tien zetels winst is het liberalisme een 
bijna even invloedrijke stroming als de christen-democratie en het socialisme. 

Dit recente stembusresultaat krijgt nog 
meer relief tegen de achtergrond van een 
6 % lagere opkomst op 8 september 1982 
vergeleken met de Tweede Kamerverkie
zingen van mei 1981 en niettemin bijna 
400.000 VVD-stemmen meer. De VVD 
versterkt haar positie op 8 september 
1982, ten opzichte van de Kamerverkie
zingen van mei 1981 met ongeveer 25 % 
wanneer men uitgaat van absolute stem
!Ilenaantallen. 
Dit artikel beoogt in grove trekken een 
bijdrage te leveren aan het signalement 
van de VVD-kiezer, alias 'lk-Jan-Vrij
heid'. Op verzoek van de redactie staan 
wij stil bij de vraag: 'Wie is de VVD
kiezer en waar zit de recente VVD-winst?' 

Snelle groei sedert 1946 
De stemmenwinst in absolute aantallen bij 
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de verkiezingen van 8 september 1982 ten 
opzichte van de Kamerverkiezingen van 
1981 is, blijkens tabel I, groter dan het 
totaal aantal stemmen van 305.000 die de 
in mei 1946 nog geheten 'Partij van de 
V rijheid' verwerft. 
Om een goede kijk te krijgen op de electo
rale ontwikkelingen van de liberale stro
ming sedert de Tweede Wereldoorlog is 
door ons een index voor partij-aanhang 
geconstrueerd op basis van het stembus
resultaat in 1946, dat wij op 100 stellen. 
De index geeft nader inzicht in de ont
wikkeling die de liberale stroming in ons 
land de afgelopen 34 jaar heeft doorge
maakt (zie tabel 1). 

Tabel I toont aan dat de aanhang van de 
VVD sedert 1946 meer dan verzesvoudigd 
is; voorts blijkt dat de aanhang van de 
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1946 305.300 100 ± 4.760.700 100 
[;l m ± 1.348.000 100 ± 2.454.000 100 ± "' t"'l ?' 2 m 1948 ± 1.263.000 94 ± 2.635.700 107 ± 392.000 129 ± 4.933.700 = 104 z 
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1963 ± 1.753.100 131 ± 3.078.000 125 ± 643.900 211 ± 6.259.500 = 131 t"'l 

1967 ± 1.620.100 121 ± 3.064.000 125 ± 738.200 242 ± 6.878.000 - 144 

1971 ± 1.554.300 116 ± 2.321.600 95 ± 653.400 215 ± 6.318.200 = 133 
1972 ± 2.021.500 150 ± 2.312.500 94 ± 1.068.400 350 ± 7.394.000 = 155 
1977 ± 2.813.800 209 ± 2.655.400 108 ± 1.492.700 489 ± 8.317.600 = 175 
1981 ± 2.458.500 183 ± 2.677.200 109 ± 1.505.300 494 ± 8.690.800 = 183 
1982 ± 2.500.700 186 ± 2.418.000 99 ± 1.899.000 623 ± 8.233.000 = 173 

---·--- ----- --- -----

Bran: CBS en ANP 

De gegevens - in afgeronde stemmenaantallen - zijn grotendeels gebaseerd op publikaties van 
het CBS. 
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socialisten sedert 1946 bijna is verdub
beld, terwijl de aanhang van de christen
democraten anno 1982 iets onder het 
niveau van 1946 ligt. 
Uit de tabel blijkt verder dat het totale 
kiezersbestand sedert 1946 met bijna 75 % 
is toegenomen. Dit betekent dat de liberale 
aanhang sedert 1946 31 I 2 keer zo snel ge
groeid is als het totale aantal geldig uit
gebrachte stemmen; dat de PvdA zich in 
de na-oorlogse periode redelijk goed heeft 
kunnen handhaven en dat de aanhang van 
de christen-democratie in verhouding tot 
de groei van het kiezerscorps vrijwel ge
halveerd is. 
Was de electorale ontwikkeling van de 
CDA-partijen in lijn gebleven met de groei 
van het kiezersbestand sedert 1946 dan 
had het CDA in 1982 ongeveer vier mil
joen tweehonderdduizend stemmen moe
ten behalen (173 % t.o.v. 2.454.000). In 
feite zijn het in 1982 bijna twee en een 
half miljoen kiezers; waarmee de CDA
aanhang met bijna twee miljoen stemmen 
achterblijft. 

De twuwe VVD-kiezer 
Terug naar de verkiezingsuitslag van 8 
september 1982. In hoeverre blijft de bij 
de Tweede Kamerverkiezingen van mei 

1981 verworven aanhang de VVD ruim 
een jaar later trouw? Van elke honderd 
VVD-kiezers die in 1981 VVD stemmen 
doen, blijkens lntomart, 89 kiezers in sep
tember 1982 dit opnieuw; anders gezegd 
ruim 89% van de VVD-aanhang uit 1981 
blijft in 1982 zijn partij trouw. Aileen de 
PvdA-aanhang overtreft op 8 september 
j.l. de VVD in honkvastheid: liefst 90% 
van de PvdA·>aanhang uit 1981 stemt een 
jaar later opnieuw PvdA. 

Tabel II geeft een overzicht van de honk
vastheid van de liberale kiezer gedurende 
de afgelopen drie Kamerverkiezingen, 
waarbij wij ter vergelijking ook de 'partij
trouw' van kiezers van CDA, PvdA en 
D'66 weergeven. 

Uit tabel TI blijkt dat de liberale aanhang 
bij de afgelopen drie Kamerverkiezingen 
steeds honkvaster is geworden. Wist de 
VVD in 1977 ruim driekwart van de aan
hang uit 1972 vast te houden, in 1982 
blijft ongeveer 90 % van de aanhang uit 
1981 deze partij trouw. 

Uit de tabel blijkt verder dat ook het 
CDA zijn aanhang in 1982 goed weet vast 
te houden, maar in verhouding tot andere 
partijen minder goed dan in 1981 en 1977. 

Grafische voorstelling van de ontwikkelingen in GOA. PvdA en WD 
op basis van index 1946 = :00 
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Tabcl II 

Honkvastheid 
1982 t.o.v. 1981 

CDA 86,6% 

PvdA 90,3% 

VVD 89,4% 

0'66 36,2% 

Bron: lntolllart B V 

De vertrekkende VVD-kiezer 
Waar haalt de VVD in 1982 haar winst 
vandaan? En naar welke partijcn verliest 
zij in 1981 vcrworven aanhang? 1 

Van elke 100 VVD-kiezers uit 1981 stem
den er ruim 89 in 1982 opnieuw VYD. 
Ruim II kiezers besloten de VVD niet 
Ianger hun stem te geven en vertrokken 
naar cen andere partij. Waar ging dit ver
lies heen? Uit fntomart-onderzoek valt op 
te maken dat van de vertrekkende VVD
kiezers: 

- meer dan de helft naar het CDA toe
vloeit; ruim 60 % van de vertrekkende 
VVD-aanhang stcmdc september j.l. COA, 
dat zijn ongeveer 102.000 kiezers; 

- ongeveer 17 % naar de PvdA toe
stroomt; dat zijn bijna 30.000 kiezers; 

- ongeveer 10 % naar 0'66 toevloeit, dat 
zijn ongeveer 15.000 kiezers. 

Het overige verlies vloeit naar de kleine 
partijen toe, waarbij met name de RPF 
en de EVP in hct oog springen waarheen 

Honkvastheid Honkvastheid 
1981 t.o.v. 1977 1977 t.o.v. 1972 

83,5% 83,6% 

78,6% 81,5% 

84,3% 77,4% 

63,4% 49,2% 
-----

respectievelijk 4 % en 5,5 % van de voor
malige VVO-kiezers vertrekt. 

Wanneer we deze verliescijfers vergelijken 
met die van 1981 en 1977 dan valt op dat: 

- er de afgclopen jaren telkens sprake is 
van een flinke uitstroom naar het COA 
die varieert van 50 tot 60 % van de ver
trekkende VYD-aanhang, in absolute aan
tallen varierend van ± 100.000 in 1982 
tot± 150.000 kiezers in 1977; 

- een bescheiden, maar tamelijk constant 
dee! van de VYO-aanhang naar de PvdA 
wegvloeit, in de orde van grootte van 10 
a 20 %' in absolute aantalle:l varicrend 
van ± 40.000 in 1977 tot ± 30.000 in 
1982; 

- er een tamelijk wisselvallig verkeer is 
met 0'66, varierend van 9 tot 25 %, in 
absolute aantallen varicrend van ± 34.000 
kiezers in 1977 tot ± 15.000 in 1982. 

De aankomcnde VVD-kiezer 
Van elke 100 VVO-kiczers stemden ongc-

1 We tekenen ovcrigens aan dat het vcrkiczingsonderzoe!c over de recentc Kamervcrkiezingen 
waarschijnlijk icts minder precies is dan voorgaande onderzoe>:en. 
Dit heeft vermoedelijk mcde te maken met i1et grote aanta! verkiezingen in relatief korte tijd. 
Tussen mei l9Rl en september 19il!. vonc.ien niet mintlc:· dan vier ver:::ezi:1g:cn plaats. Daa~door 
wist kennelijk ecn aantal kiezers zich nict mcer prccies te herinneren bij welke verkiezingen 
men van partij is gcwisseld. Dit kan soms ccn minder nauw~'.eurigc beantv;oording van de ge
stelde vragen opleveren. 
Zo geven blijkens lntomart-onderzoek meer kiezers op in 1981 VVD gestemd te hebben dan 
feitelijk het geval is. Behaalde de VVD in 19Rl 17,3 % van de stemmen, wanneer men het 
Intomart-ondcrzoek 1982 moct geloven, dan bcdraagt dit r:c:ccncage bijna 20,8%! Nieacmin 
geeft lntomart naar onzc mening bruikbarc richtingwijzers voor het grcnsverL:er tussen 
partijen. 
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veer 75 uit 1981 opnieuw VVD. Waar ko
men die andere 25 kiezers vandaan? Uit 
lntomart-onderzoek blijkt dat in 1982: 
- ruim eenderde (37 %) van de VVD
winst, of omstreeks 174.000 kiezers, af
komstig is van het CDA; 
- ongeveer een kwart (25 %) van de 
VVD-winst, of te wel omstreeks 116.000 
kiezers, afkomstig is van D'66; 
- ruim 63.000 kiezers afkomstig zijn van 
de PvdA (13 % ). 
Bijna 58.000 thuisblijvers uit 1981 (12 %) 
stemmen een jaar later VVD evenals bijna 
35.000 nieuwe kiezers (7 % ). 

Wanneer we deze winstcijfers vergelijken 
met die van 1981 en 1977 dan concluderen 
we dat: 
- sedert 1977 de VVD naar verhouding 
steeds meer kiezers van het CDA aantrekt; 
bedraagt het percentage in 1977 nog 28 %, 
in 1982 is dit cijfer a1 opgelopen naar 
37 %, dat zijn ongeveer 175.000 kiezers; 

- er een bescheiden, maar tamelijk con
stante toestroom is van PvdA-kiezers va
rierend tussen 13 % in '77 en 20 % in '82; 
- de VVD sedert 1977 naar verhouding 
steeds meer kiezers trekt van D'66, op
lopend van ongeveer 7 % in 1977 tot 25 % 
in 1982. 

Winst- en verliesrekening 
Per saldo betekenen deze cijfers, blijkens 
tabel III, voor de VVD in 1982 een netto
winst van: 

Tabel III 

- ongeveer 35.000 kiezers van de PvdA; 

- ruim 70.000 kiezers van het CDA; 

- omstreeks 100.000 kiezers van D'66. 

Verder valt uit tabel III op dat de omvang 
van het batig saldo van de VVD t.o.v. 
het CDA de laatste jaren sterk aan het toc
nemen is en dat dit ook geldt naar D'66 
toe. 
De netto-winst ten opzichte van PvdA, 
CDA en D'66, uitgaande van een kies
de1er van ongeveer 55.000 stemmen, is 
goed voor ongeveer vier Kamerzetels. 
De winst van de nieuwe kiezers en niet
stemmers 1981, bijna 100.000 stemmen 
betekent ongeveer twee zetels. 
Daarnaast is er nog de categoric kiezers 
die in 1982 VVD stemt maar bij Intomart 
geen opgave doet over het stemgedrag in 
1981. Deze groep is goed voor een 'winst' 
van bijna 100.000 stemmen, of bijna twee 
zetels. 
Wij vragen ons overigens af of met behulp 
van Intomart-onderzoek de netto-winst 
van 10 zetels voor de VVD precies is te 
verklaren. Intomart lijkt dit keer iets min
der nauwkeurig dan de afgelopen jaren, 
zoals onder meer is gebleken uit de NOS
Intomart-prognose die op de vooravond 
van 8 september j.l. aangaf dat het CDA 
in 1982 opnieuw de grootste partij zou 
blijven. Uiteindelijk werd dit de PvdA 
met een voorsprong van ruim 1 % op het 
CDA. Wellicht dat het nog te publiceren 
verkiezingsonderzoek 1982 hierover meer 
uits1uitsel kan bieden. 

Verlies- en winstsaldi van de VVD t.a.v. PvdA en CDA en D'66 

naar PvdA 

naar CDA 

naar D'66 

Bran: lntomart BV 

1982 

± 34.000 positief 

± 72.000 positief 

± 101.000 positief 

1981 

± 21.000 positief 

± 27.000 positief 

± 14.000 positief 
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1977 

± 50.000 positief 

± 10.000 negatief 

± 3.000 negatief 
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Herkomst VVD-aanhang 

Tabel IV 

Aanhang van de VVD naar gebied van lzerkomst in % in 1977, 1981 en 1982 

619 

ang Urbanisatiegebieden 1977 1981 1982 

"· toc-
)6 

:t
:n 

:rs 
1art 
~ in 
1St' 

vee 

hulp 
1St 

te 
min-
~n, 

ms
nd 
DA 
)U 

1\ 
het 

:ren 
1eer 

ef 

ief 

ief 

VVD totaa1 VVD totaal VVD totaal 

1 
plattelandsgemeenten 

verstedelijkt platteland 

forensengemeenten 

steden tot 100.000 inw. 

16,9% 10,3% 16,9% 10,6% 22,4% 11,0% 

15,1% 21,7% 14,8% 22,9% 21,0% 23,2% 

38.6% 14,9% 25,2% 15,4% 31,1% 15,6% 

17,0% 25,4% 16,3% 25,5% 22,1% 25,3% 

grote stcden boven 
de 100.000 inwoners 17,2% 27,7% 16,2% 25,8% 21,3% 24,8% 

Totaal 100% 100% 100% 

Bron: ANP-verkiezinJ;.wmderzoek. 

Tabel IV toont dat de toch al sterke po
sitic van de VVD op het platteland en in 
de forensengemeenten in verhouding tot 
het aandecl van deze gebieden in het ge
hele electoraat nog aanzienlijk is verbe
terd. De VVD was in I 977 op het stede
lijke plattcland en in de stedelijke gebie
den nog sterk ondervertegenwoordigd. 
Ook hier is de afgelopen verkiezingen met 
succes een inhaalmanoeuvre gepleegd: met 
een aanhang van ruim 20 % is de VVD 
niet ver meer verwijderd van een gemid
delde aanhang. 
Wanneer we kijken naar het relatieve aan
decl van genocmde gebieden in het totale 
VVD-electoraat dan constatcren we dat 
sedert 1977 het aandeel van de platte
landsgebieden en het verstedelijkt platte
land geleidelijk aan het toenemen is: in 
1977 is dit aandeel 10 resp. 18 %, in 1982 
stijgen deze cijfers tot II resp. 21 %. 
Het aandeel van de grootstedelijke ge
bieden daalt van 26 % in 1977 tot 23 % 
in 1982. 
Kortom: anno 1982 is sprake van een 
meer evenwichtige opbouw naar urbani
satiegebied dan in 1977. 
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De grootste verkiezingswinst boekt de 
VVD overigens in de provincies Noord
Brabant en Zuid-Holland, streken waar 
het CDA juist het meest verloor. ln deze 
twee provincies versterkt de VVD ten op
zichte van 1981 haar aanhang met onge
veer 150.000 stemmen, bijna 3 zetels; het 
CDA verliest er ongeveer 100.000 stem
men. Verder wint de VVD flink in de pro
vincies Overijssel (± 27.000), Gelderland 
(± 51.000 stemmen) en Noord-Holland 
(± 60.000 stemmen). 

Leeftijd en stemgedrag 

Hoe heeft de politieke voorkeur onder 
jongeren voor de VVD zich ontwikkeld? 

Uit tabe1 V blijkt dat van de 18- tot 24-
jarigen in 1982 bijna 30 % VVD kiest, 
terwijl dit aandeel in I 977 nog ongeveer 
op de helft ligt, nl. 16,5 %. Onder de 25-
tot 34-jarigen is eveneens sprake van een 
toenemende populariteit van de VVD. 
Stemt in 1977 nog ongeveer 20 % van 
deze leeftijdsgroep VVD, in I 982 stijgt dit 
aandeel tot ruim 25 % . 
De VVD, dat is duidelijk, verheugt zich 
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in toenemende mate in populariteit on
der jongeren. Dat blijkt ook uit het toe
nemendc aandeel 'nieuwe kiezers' dat de 
VVD sedert 1977 trekt. 
In 1 982 kiest ruim 30 % van de nieuwe 
kiezers 1iberaal, terwijl dat percentage in 
1977 nog op 19 % ligt. In datzelfde jaar 
maakt de PvdA nog goede sier onder de 
nieuwe kiezers, met een aandeel van ruim 
33 %, dat in 1982 voor de PvdA inmid
dels met 10 % gezakt is tot 23 % . Ook 
Keesings Scholierenverkiezingen, in 1982 
onder 80.000 leerlingen georganiseerd, 
vermeldt de opmars van de VVD onder 
de jeugd. 

Scholierenonderzoek Tweede Kamer 
V olgens Keesings Scho1ierenonderzoek 
heeft de VVD anna 1982 onder scholieren 
een grotere aanhang dan CDA en PvdA 
samen. Onder oudere scholieren neemt de 
aanhang zelfs toe, terwijl die van het CDA 
verder afneemt en die van de PvdA min 
of meer stabiel blijft, zoals blijkt uit tabel 
VI. 
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Tabe1 VH vermeldt de leeftijdsopbouw 
van het VVD-electoraat bij drie achtereen
volgende verkiezingen. 

Deze tabel toont onder meer dat de groep 
18- tot 24-jarigen binnen de VVD de af
gelopen jaren aan het toenemen is: van 
15% in 1977 tot 21% in 1982. Was deze 
groep in 1977 nog ondervertegenwoordigd, 
vijf jaar later zijn deze jongeren in de 
VVD ruim boven gemiddeld aanwezig. 
Verder zijn ook de leeftijdsgroepen van 
25 tot 34 jaar en van 35 tot 49 jaar bin
nen de VVD boven gemiddeld aanwezig. 
Al deze ontwikkelingen wijzen erop, dat 
de VVD in potentie nag steeds in aanhang 
wint en een verdere electorale groei de 
komende jaren, gegeven deze cijfers, tot 
de reele mogelijkheden behoort. 
Al bijna de helft van het huidige VVD
electoraat wordt gevormd door de gene
ratie van 18 tot 34 jaar: samen vertegen
woordigen zij nu 44 % van de totale aan
hang. Als men daar de leeftijdsgroep van 

Tabel V 
Stemgedrag 18 - 24- en 25- 34-jarigen bij Tweede Kamerverkiezingen 1977, 1981 

en 1982 

1977 1981 1982 

--------

18- 24 25-34 18-24 25-34 18-24 25-34 

- -- -- --- -

aandeel in 
to tale 
electoraat 19% 24% 19% 24% 17% 22% 

----------

CDA 23.1 24.1 21.0 20.9 19.0 19.3 

PvdA 35.2 35.3 25.3 31.0 25.9 32.9 

VVD 16.5 20.3 18.2 17.0 29.9 25.5 

D'66 8.5 9.3 17.8 15.8 5.4 6.3 

Overig 16.7 11.0 17.7 15.3 19.8 16.0 

Totaal 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Bron: Intomart BV 
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Tabel VI 

Partijvoorkeur van scholieren in Kamerzetels 

Ieeftijd t/m 15 jaar 16 /17 jaar 
----

~----~-

1981 1982 1981 1982 

< ~ u('D 2j U 
~ ~ ;:l (1) ' 
~ 9 1 I 

18 en ouder 

0 0.. ~ ~ ~- s· ;:l rio" (1) ~ (t" ~ 
,..;-(1);:l.-;-qc<• • ~ti 

[/q 

totaal jongeren 

.... 
I" 0 
...,(1) 

'-o 

___ , -~----- --~ 

1981 1982 1977 1981 1982 
-~ -~--~----

CDA 36 35 28 24 29 17 37 32 29 
PvdA 29 24 22 21 22 26 37 25 23 
VVD 32 52 37 58 39 60 36 35 55 
D'66 18 22 27 31 23 31 17 22 26 
-~--

Bran: Keesings Schalierenverkiezingen 

Tabel VII 
Samenstelling kiezersbestand VVD naar leeftijd 

Ieeftijd 1977 1981 1982 
--~ ---~-----

VVD totaal VVD totaal VVD totaal 

18- 24 jaar 15% 19% 19% 19% 21% 17% 
25- 34 jaar 26% 24% 23% 24% 23% 22% 
35-49 jaar 26% 25% 30% 25% 29% 26% 
50- 64 jaar 20% 21% 19% 20% 18% 21% 
65 en ouder 11% 12% 9% 12% 9% 14% 

Totaal 100% 100% 100% 

Bran: Intamart BV 
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35 tot 49 jaar bijtelt, dan is ruim 70 % 
van de VVD-aanhang nog geen 50 jaar 
oud. Uit gegevens van het Centraal Bu
reau voor de Statistiek per 1 januari 1982 
maken we op dat dit percentage voor het 
gehele electoraat bijna 10 % lager ligt. 
De generaties van 50 jaar en ouder zijn 
binnen de VVD ondervertegenwoordigd. 
Ligt dit voor het gehele electoraat op on
geveer 35 %, binnen de VVD ligt hun 
aandeel op ongeveer 27 % . 

Sexe en partijkeuze 
Tabel VIII geeft de samenhang weer tus
sen geslacht en stemgedrag. Daaruit blijkt 
dat onder de VVD-aanhang het aantal 
vrouwelijke kiezers aan het toenemen is. 
In 1977 was de VVD nog een echte 'man
nenpartij', toen waren van alle liberale 
kiezers nog bijna 60 % mannen. 
In 1982 kan men dat, met 48 % vrouwe
lijke kiezers, beslist niet meer zeggen. Uit 
de tabel blijkt verder dat het aandeel 
vrouwelijke kiezers onder het CDA-electo
raat geleidelijk aan het teruglopen is; ook 
bij de PvdA lijkt een dergelijke trend 
aanwezig. 

Religie en stemkeuze 
Intomart-onderzoek geeft de laatste jaren 
geen gegevens meer over kerkelijke ge
zindte; Kuiper en Boonstra wezen al op 
het gemis daarvan in Christen Democrati
sche Verkenningen van mei 1982. 
Wij putten onze gegevens hierover uit een 
andere bron, namelijk de Market-scanner 
van Inter/viewgroep van augustus j.l., 
een representatief onderzoek onder 3.000 
Ned erlanders. 
Hoewel uit verschillende bron zetten we 
de gegevens in tabel IX naast elkaar. 
Ter illustratie geven we ook cijfers van de 
aanhang van PvdA en CD A. 
Dit onderzoek vermeldt dat van de VVD
aanhang 
- ongeveer de helft tot geen kerkgenoot-
schap behoort; 
- bijna een kwart rooms-katholiek is; 

- bijna 20 % nederlands-hervormd is, en 

- ongeveer 5 % gereformeerd. 

V ergeleken met de godsd ienstigheid van 
het gehele Nederlandse electoraat zijn 
vooral katholieken en gereformeerden in 
het VVD-electoraat ondervertegenwoor
digd. 
Vergelijken wij deze uitkomsten met de 
gegevens van Intomart uit 1977 dan 
dringen zich enkele voorlopige conclusies 
op, zoals bijv. de toegenomen aanhang die 
zich niet tot een kerkgenootschap bekent, 
dit geldt zowel voor VVD, PvdA alsook 
CDA. Bij de VVD en PvdA is sprake van 
een vrijwel gelijk relatief afnemend aan
deel van katholieken en hervormden. Dit 
onderzoek vermeldt verder dat de VVD 
vooral bij de minder frequente rooms
katholieke en protestantse kerkgangers 
in trek is. 

lnkomen van de VVD-kiezer 
Naar inkomen gezien geniet de helft van 
de huidige liberale aanhang een boven
modaal salaris; ruim een kwart (27 %) 
een modaal inkomen en ruim 10% geniet 
een beneden-modaal inkomen. Duidelijk 
zal zijn dat de hoven-modale inkomens in 
de VVD sterk bovengemiddeld aanwezig 
zijn, ruim 30 % voor het gehele electoraat, 
tegen 56 % voor de VVD. De modale en 
beneden-modale inkomensgroepen zijn 
sterk ondervertegenwoordigd. Ruim 60 % 
van het VVD-electoraat in 1982 bezit een 
eigen huis, terwijl 30 % hoofdhuurder is 
en 3 % onderhuurder. In lijn met de ge
gevens over het inkomen zijn de eigen
huisbezitters met 66 % tegen 49 % gemid
deld onder de liberalen sterk bovengemid
deld aanwezig en de hoofdhuurder met 
30% tegen 47% gemiddeld sterk onder
vertegenwoordigd, zo blijkt uit Inter/views 
actual itei tenscanner. 

Participatiegraad 
Het overgrote deel van de VVD-aanhang 
is geen vakbondslid (85 %).Van de aan-
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0 Tabel VIII (") 
:I; ::1:: ?:' 
(;0 Sexe en partijkeuze in 1977, 1981 en 1982 := 
o-l c;; 
m >-l z PvdA CDA VVD toj 
1:1 L: m 0 ~ 

1977 1981 1982 1977 1981 1982 1981 1982 0 1977 toj 
n ::: ?:' 
;t> 

48% 50% 51% 43% 46% 46% 58% 53% 52% 
0 

::l man rl 
<Jl := 
n vrouw 52% 50% 49% 57% 54% 54% 42% 47% 48% > :I; 

I >-l m ' .. 
< 100% 100% 

toj 
m totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% toj 

"' ;>; ---- ·---- -----· -- L: m z Bran: lntomart BV- de Neder/andse kiezer 1977 r z .. z = Cl toj 
m := z > 
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Tabel IX 
[IJ 

N 3: 
Godsdienst en stemgedrag 

toj 

----------

Interview '82 Intomart '77 

PvdA CDA VVD Totaal PvdA CDA VVD Totaal 
elect. elect. elect. elect. elect. elect. 

geen kerkgenootschap 64 8 51 42 45 4 31 28 
rooms-katholiek 15 52 24 29 25 56 34 36 
nederlands-hervormd 14 24 17 16 24 21 27 23 
gereformeerd 1 15 5 8 3 18 4 9 
overig/ geen antwoord 6 2 3 5 4 2 4 4 

Totaal -+- 100 % ± 100% ± 100% -+- 100% ± 100% ± 100% ± 100% ± 100% 

Bran: Intomart BV 1977 I lnterviewgroep 1982 0'\ 
N 
w 
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hang die wei vakbondslid is is ongeveer 
5% lid van de FNV, 3% van het CNV 
en ongeveer 7 % lid van een andere bond. 
Daarmee is de VVD-aanhang bovenge
middeld 'ongeorganiseerd', sterk onderver
tegenwoordigd in de FNV en licht onder
vertegenwoordigd in het CNV. Bezien 
vanuit de vakbonden stemt bijna 10 % 
van de FNV- resp. CNV-aanhang VVD. 

Beleidsmatige voorkeuren 
Hoe staat het tenslotte met de beleidsma
tige voorkeuren van de VVD-kiezers en 
hoe verhouden deze zich tot bijvoorbeeld 
het CDA- en PvdA-electoraat? 
NIPO deed in zomer 1982 een onderzoek 
naar achtergronden van partijkeuze. Daar
bij peilde men ook in hoeverre bepaalde 
politieke issues bij iemands partijkeuze de 
doorslag geven. 
Voor de VVD-kiezer weegt vooral 
zwaar de versterking van de de rol van 
het bedrijfsleven, onmiddellijk gevolgd 
door de wenselijkheid van meer veilig
heid op straat en in eigen leefomgeving. 
Ook hecht hij zeer aan noodzakelijke 
bezuinigingen op overheidsuitgaven. 
Voor het CDA-electoraat gelden min of 
meer dezelfde overwegingen als doorslag
gevend, zij het dat de CDA-kiezer iets 
sterker tilt aan de 'veiligheid' en het op 
peil houden van de laagste inkomens en 
uitkeringen alsmede de gezondheidszorg; 
iets minder tilt hij aan de positie van het 
bedrijfsleven. 
Uit het NIPO-onderzoek blijkt verder dat 
de aanhang van de VVD nogal verdeeld 
is over de middellange-afstandsraketten 
- onlangs nog door fractievoorzitter Nij
pels in een NRC-interview bevestigd -
maar ook over bevriezing van inkomens 
en het op peil houden van minimum
inkomens en sociale uitkeringen. De VVD 
zal in de toekomst sterker op vleugelvor
ming in de achterban kunnen rekenen. 
Opvallende verschillen doen zich voor tus
sen kiezers van het CDA en VVD ener
zijds en die van PvdA (en D'66) anderzijds. 
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V oor bijna een kwart van de aanhang 
van de PvdA is het op peil houden van de 
laagste inkomens en uitkeringen van door
slaggevend belang om deze partij te kie
zen. Ook aan het niet plaatsen van nieuwe 
kernwapens tilt de PvdA-aanhang zeer 
zwaar. 
Nog niet genoemd is het motief van werk
loosheidsbestrijding, dat voor aile kiezers 
het meest doorslaggevend is, maar in ster
kere mate voor kiezers van PvdA en CDA 
dan voor VVD-kiezers. 
Versterking van het bedrijfsleven (17 %) 
telt voor de VVD-aanhang bijna even 
zwaar als het bestrijden van de werkloos
heid (18 %). 
Wij tekenen overigens aan, dat nogal wat 
kiezers geen doorslaggevende beweegreden 
voor hun partijkeuze weten te noemen. 
Onder CDA-kiezers geldt dat voor 37 %, 
voor de PvdA-aanhang geldt dat voor 
32 % en voor het VVD-electoraat voor 
29%. 

V oornitzichten 
De vraag die zich opdringt is: waait de 
kiezerswind ook de komende jaren uit de 
liberale hoek? En wat betekent dit meer 
in het bijzonder voor het CDA? Op basis 
van het huidige electorale klimaat lijken 
er, najaar 1982, bij eerste beschouwing 
geen tekenen die op een andere windrich
ting wijzen. 

1. Onder de jongere generaties kiezers zit 
de VVD immers duidelijk in de lift met 
een aandeel van 30 % onder de 18-24-
jarigen. Het beeld onder de scholieren 
duidt op nog grotere potentiele vooruit
zichten. 

2. De VVD oefent sterke werfkracht uit 
naar andere kiezers. Voor belangrijke 
delen van het CDA-electoraat is de VVD 
een serieus alternatief, overigens ook het 
omgekeerde is het geval. 

3. De VVD lijkt er bij flinke delen van 
het electoraat in geslaagd te zijn het beeld 
te creeren van een duidelijke partij, brui-
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send van vitaliteit, met jonge bekwame 
mannen en vrouwen die staan voor een 
slagvaardig beleid, waaraan men in on
zekere tijden zijn stem 'veilig' kan toever
trouwen. Deze marketing-achtige benade
ring die de VVD in het politieke bedrijf 
hanteert, werpt op dit moment vruchten 
a f. 

4. Deconfessionalisering en ontkerkelij
king schrijden bovendien voort. De VVD 
lijkt daarbij vooral te profiteren van de 
voortgaande deconfessionalisering, zoals 
dr. B. Andeweg concludeerde in een proef
schrift getitelt Dutch voters adrift on 
explanations of electoral change 1963-
1977, dat bij het afsluiten van dit artikel 
verscheen. 

5. Het eigen electoraat is de VVD boven
dien zeer trouw (90 %) en er bestaat een 
sterke binding aan de partij. 

Aan deze voor velen momenteel thans nog 
fraai ogende medaille is oak een keerzijde 
verbonden. 

I. De VVD draagt de komende jaren op
nieuw regeringsverantwoordelijkheid. 
Men moet opnieuw kleur bekennen. De 
leuze 'cr is nu lang genoeg gepraat' moet, 
althans tijdelijk, weer in de kast. Na de 
spectaculaire verkiezingswinst in 1977, 
verloor de VVD in 1981 twee zetels. 
Waarom zou een vergelijkbare ontwikke
ling zich niet opnieuw kunnen voordoen? 

2. Verder zullen de gevolgen van een spec
taculaire groei de VVD-deur stellig niet 
voorbij gaan, zoals bijv. vleugelvorming, 
behoefte aan geschoold kader etc. 

3. De grote kracht van de VVD- haar 
positie onder de jonge kiezers- is tegelij
kertijd haar kwetsbaarheid. Het stemge
drag van jonge kiezers is sterk aan wisse
lende voorkeuren onderhevig, zoals de 
afgelopen jaren de PvdA en 0'66 onder
vonden. 

4. Zou bovendien - zo willen we terzijde 
opmerken - de huidige economische crisis 
de socialistische stroming, die zich straks 

CHRISTEN DEMOCRA TISCHE VERKENNINGEN 12/82 

met een nieuw gezicht zal gaan presente
ren, niet opnicuw kunnen versterken? 
Het is kortom bij nader inzien nog maar 
de vraag of de VVD de komende jaren 
haar electorale populariteit zal weten te 
handhaven of vergroten. 

Uitdagingen 
Intussen stelt het succes van de VVD het 
CDA voor een lastige opgave, omdat het 
wassende liberale water de CDA-dijken 
niet onaangetast dreigt te Iaten, althans 
indien de christen-democratic daarop geen 
adequaat antwoord vindt. Oat zal nog een 
hele inspanning vergen, omdat ook de ko
mende jaren het CDA regeringsverant
woordelijkheid draagt. In de achterlig
gende tijd is wel gebleken dat het dragen 
van regeringsverantwoordelijkheid van de 
fractie en ook van de partij-organisatie 
vee! tijd en energie opslokt en een belem
mering kan zijn voor diepgaande bezin
ning. 

I. Het CDA zal de komende jaren zijn 
positie ten opzichte van het liberalisme 
duidelijk moeten markeren. Bolkestein 
vatte in zijn onlangs verschenen Modern 
Liberalism de belangrijkste Iiberale ge
loofsartikelen samen: vrijheid vooreerst, 
het primaat van het individu, decentrali
satie-denken, steun aan de marktsector, 
bij voorkeur generale hoven specifieke 
maatregelen. 
Kennelijk zagen veel tussen CDA en VVD 
pendelende kiezers tijdens de verkiezings
campagne van 1982 weinig of geen ver
schil in beleidsvoomemens tussen deze 
twee partijen. V elen daarvan realiseren 
zich vermoedelijk nauwelijks dat de hui
dige VVD-koers minder positief staat 
tegenover de invloed van christelijke nor
men en waarden die voor vele maatschap
pelijke organisaties als achtergrond gelden. 
Het CDA zal daartegenover met kracht 
het model van de verantwoordelijke sa
menleving moeten poneren, zoals Oost
lander onder meer in het oktobemummer 
van Christen Democratische Verkenningen 
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heeft uiteengezet. De christen-democratie 
zal duidelijk moeten maken dat de schijn
baar aantrekkelijke vruchten van het libe
rale credo uiteinJelijk wrang smaken. 

aanknopingspunten ontwikkelen om hen 
voor de christen-democratie te winnen. 
V oor een CDA dat een zinvol bestaan 
hoog in zijn vaandel voert ligt hier een 
geweldige uitdaging. 

2. Een duidelijker markering ten opzichte 
van de VVD betekent verder een blijven 
afwijzen van de tweedeling in de Neder
landse politiek, niet alleen in woorden. 
Een politieke tweedeling betekent een tijd
bom onder de eigen weg van de christen
democratie en een triomf voor het sim
plisme in de politiek. 

3. Bezinning, samen met het CDJA, op 
zijn herkenbaarheid naar jongeren toe, 
is noodzaak. Onder jongeren is sprake van 
hernieuwde belangstelling voor levensbe
schouwelijke waarden. Het CDA moet 
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